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Als maatschappelijke dienstverlener in Midden-Groningen zijn we actief op het gebied van welzijn – vrijwilligerswerk, 

jongerenwerk, opbouwwerk, mantelzorgondersteuning – en op het gebied van zorg en ondersteuning via de sociale teams. 

Met onze inzet werken we aan het vergroten van de  zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente en het voorkomen van sociaal 

isolement. Dat doen we door problemen én kansen te signaleren, nieuwe ontwikkelingen te initiëren, projecten te coördineren en 

waar nodig concrete hulp, zorg en ondersteuning te bieden. Mensen verbinden. Met elkaar en met hun sociale omgeving. 

Daar gaat het om. Samen maken we het mooier!  

Het verslag van het jaar

Dit jaarverslag geeft u een beeld van ons denken en doen. Het vertelt u waar we voor staan en waar we voor gaan. 

En wat we als professionals in zorg en welzijn samen met onze cliënten en organisaties waarmee we samenwerken in 2018 hebben 

bereikt. Wij hopen dat het u inspireert, stimuleert en motiveert om gezamenlijk te blijven werken aan een plezierige omgeving 

waarin iedereen meetelt.    

 

Jannie vander Wal | Directeur Kwartier Zorg & Welzijn     

Colofon
Jaarverslag 2018 Kwartier Zorg & Welzijn 		Concept: 	Henk	Dilling	&	Peter	Fransz			Tekst: 	Henk	Dilling	|	Veenwouden

Vormgeving: 	Peter	Fransz	|	Brandsz	| Leeuwarden			Fotografie:  Inge	Vegter	en	andere	bronnen			Drukwerk: 	CSL	Leeuwarden
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Waar staat Kwartier Zorg & Welzijn voor?

Ernst Ottens:  “Wij	zijn	er	voor	de	mensen,	dat	is	het	

allerbelangrijkste.	We	ondersteunen	mensen	die	het	nodig	

hebben.	Mensen	die	problemen	hebben	op	bijvoorbeeld	

financieel	gebied,	bij	de	opvoeding	of	bij	het	vinden	van	een	

zinvolle	dagbesteding.	Of	mensen	die	hulp	nodig	hebben	die	

de	omgeving	niet	kan	bieden.	We	helpen	ze	ook	om	zaken	

van	de	grond	te	krijgen.	Dat	is	iets	anders	dan	alles	voor	

ze	regelen,	zoals	vroeger	gebeurde.	We	helpen	door	goede	

voorwaarden	te	scheppen	en	door	te	faciliteren.”

Jannie van der Wal: 	“Wat	wij	heel	belangrijk	vinden	

is	de	leefbaarheid	van	buurten	en	dorpen.	Daar	is	geen	

standaardrecept	voor,	want	geen	dorp	of	buurt	is	hetzelfde.	

Je	moet	naar	buiten.	Praten	met	inwoners,	organisaties,	

gemeente.	Samen	zorgdragen	voor	leefbaarheid,	daar	gaat	

het	om.	Door	activiteiten	op	het	gebied	van	sport,	cultuur,	

educatie.	Waar	het	om	gaat	is	dat	mensen	elkaar	kunnen	

ontmoeten.	Met	elkaar	kunnen	praten.	Elkaar	beter	leren	

kennen.	Dat	er	een	band	ontstaat	en	mensen	respect	

voor	elkaar	hebben.”	

Onbekend maakt onbemind?			

Jannie van der Wal: 	“Absoluut.	Ik	denk	dat	vrijwel	

iedereen	voorstander	is	van	een	samenleving	waarin	ieder	

mens	kan	meedoen.	Toch	verandert	die	opvatting	nog	wel	

eens	als	iemand	die	‘anders’	is	in	je	wijk	of	straat	komt	

wonen.	Er	zijn	vaak	vooroordelen.	Door	‘gewone	mensen’	

in	contact	te	brengen	met	‘mensen	die	anders	zijn’	

willen	we	een	brug	slaan	tussen	deze	groepen.	

Dat	is	een	van	de	dingen	die	wij	doen.”

Hoe ziet jullie werkgebied eruit?

Ernst Ottens: 	“Midden-Groningen	kent	een	relatief	

grote	groep	practisch	opgeleide	mensen	die	geen	betaalde	

arbeid	kunnen	verrichten,	gemakkelijk	werkloos	raken,	

weinig	inkomen	en	een	verhoogd	risico	op	problematische	

schulden	hebben.	Er	is	onder	deze	groep	veel	onzichtbare	en	

langdurige	armoede.	Daar	is	veel	zorg	over.	En	ook	over	de	

kinderen	die	in	deze	gezinnen	opgroeien	en	te	maken	krijgen	

met	sociale	uitsluiting.	Armoede	is	meer	dan	het	hebben	

van	schulden	of	onvoldoende	inkomen.	Armoede	zorgt	voor	

isolement	en	een	gevoel	van	minderwaardigheid.	

Armoedebestrijding	is	niet	alleen	het	verbeteren	van	de	

inkomens-	en	schuldensituatie,	maar	ook	het	verbeteren	

van	gezondheid	en	welzijn.	De	armoedebestrijding	is	

onderdeel	van	de	brede	opdracht	aan	de	sociale	teams	

die	in	de	gemeente	actief	zijn.”	

Hoe vertaal je de vraag naar zorg en welzijn in 

een concreet aanbod?	

Jannie van der Wal: 	“We	zijn	gestart	met	denken	in	

thema’s.	Doen	we	samen	met	de	beleidsambtenaren	van	

de	gemeente,	onze	opdrachtgever.	Samen	hebben	we	vijf	

thema’s	benoemd,	waaronder	‘veilig	wonen	in	een	leefbare	

buurt’	en	‘rondkomen	van	je	inkomen’.	In	brainstormsessies	

hebben	we	daar	invulling	aan	gegeven	en	hebben	we	doelen	

geformuleerd.	Die	doelen	worden	nu	verder	uitgewerkt.	

Dat	wil	zeggen	dat	we	acties	en	instrumenten	benoemen	

om	de	doelen	te	bereiken.	Op	elk	werkveld	wordt	

aangegeven	wat	we	precies	gaan	doen	en	wat	dit	kan	

bijdragen	aan	het	bewuste	thema.	Ik	vind	het	mooi	

dat	we	dit	zo	oppakken,	want	het	maakt	het	werk	

Midden-Groningen, dat bestaat uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, is qua 

inwonertal de derde gemeente in de provincie. De 68.000 inwoners tellende regio is het werkterrein van Kwartier Zorg & 

Welzijn. Interview met interim-directeur Jannie van der Wal en bestuursvoorzitter Ernst Ottens. 

 “Kwartier is er voor 
       de mensen, dat is het 
allerbelangrijkste” 

Interim-directeur Jannie van der Wal en bestuursvoorzitter Ernst Ottens 
inzichtelijker	en	efficiënter	en	het	draagt	bij	aan	de	

ontschotting	van	de	financiering	van	zorg	en	welzijn.”

Wat voor mensen werken bij Kwartier?

Jannie	van	der	wal:	“Mensen	die	zich	met	hart	en	ziel	

inzetten	voor	een	ander.	Om	die	ander	sterker	te	maken,	te	

helpen	om	meer	uit	zichzelf	te	halen,	een	zinvolle	draai	aan	

het	leven	te	geven.	Het	zijn	bevlogen	medewerkers,	waarvan	

een	fors	aantal	al	heel	lang	bij	Kwartier	werkt.	De	sociale	

teams	bestaan	pas	sinds	2015	en	die	hebben	een	andere	

rol,	maar	ook	bij	de	teams	zuid,	oost,	west,	Menterwolde	en	

Slochteren	zie	je	dezelfde	bevlogenheid.”	

Ernst Ottens: “Helemaal	mee	eens.	Op	mijn	LinkedIn	

profiel	heb	ik	geschreven	dat	medewerkers	die	zich	ontwik-

kelen	de	bouwstenen	en	dragers	zijn	van	de	organisatie.	

En	dat	ze	daarmee	zorgen	voor	het	beste	resultaat	

voor	klant/cliënt	en	opdrachtgever.”

Wat is je drijfveer?

Ernst Ottens: 	“Of	ik	nu	vrijwilligerswerk	doe	of	betaald	

werk,	voor	mij	moet	er	altijd	iets	van	maatschappelijke	

betrokkenheid	zijn.	Verder	wil	ik	met	mijn	kennis	en	kunde	

graag	het	verschil	maken.	Ik	wil	iets	toevoegen.”	

Jannie van der Wal: 	“Ik	heb	een	aantal	jaren	bij	een	

commerciële	organisatie	gewerkt,	die	steeds	groter	werd.	

Daardoor	kwam	de	verbinding	met	de	werkvloer	in	gevaar.	

Voor	mij	was	het	uiteindelijk	de	reden	om	een	carrièreswitch	

te	maken.	Mensen	met	elkaar	verbinden	zodat	je	elkaar	kunt	

inspireren	en	versterken,	dat	is	mijn	ultieme	drijfveer.”

Jannie van der Wal

Geboren	en	getogen	in	Friesland.	Oprichter	en	eigenaar	van	Lemniscaat	Coaching	&	Advies.	

Studeerde	arbeid	&	organisatiepsychologie	aan	de	Katholieke	Universiteit	Nijmegen.	Is	als	HR-professional	een	generalist	die	

HR	verbindt	met	‘de	business’.		Zoekt	naar	een	balans	tussen	sociale	en	zakelijke	belangen.	Teamspeler.	“Ik	geloof	in	de	eigen	kracht	van	

mensen.	Ieder	mens	heeft	kwaliteiten	die	hij	of	zij	kan	inzetten.	De	kunst	is	om	deze	kwaliteiten	te	(her)ontdekken	en	

verder	te	ontwikkelen.”

Ernst Ottens

Geboren	en	getogen	in	de	Drentse	veenkoloniën.	Studeerde	rechten	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen.	Is	directeur	Werkplein	Ability	

bij	Gemeente	Het	Hogeland.	Deze	organisatie	zorgt	voor	de	uitvoering	van	de	Participatiewet	(inclusief Sociale Werkvoorziening)	en	werkt	

binnen	de	arbeidsmarktregio	samen	in	Werk	in	Zicht	(regio Provincie Groningen en Noord-Drenthe).	
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Streven 

Het	streven	van	de	sociale	teams	is	het	verder	verbeteren	van	

zorg	door	een	omslag	van	‘zorgen	voor’	naar	‘zorgen	dat’	en	het	

bieden	van	integrale	hulp	door	een	generalistische	aanpak	(één 

gezin, één plan).	Goedkopere	zorg	door	preventiever	te	zijn	en	

daarmee	een	beroep	op	tweedelijnszorg	en	escalatie	zo	veel	

mogelijk	te	voorkomen.	Ook	het	bieden	van	tijdige	

oplossingen	draagt	bij	aan	deze	doelstelling.	

Ontwikkelingen in 2018

In	2018	is	de	ondersteuningsstructuur	voor	de	sociale	

teams	ingericht.	De	vijf	teams	worden	ondersteund	door	

gedragswetenschappers	en	werkbegeleiders.	

De	gedragswetenschappers	beoordelen	de	gezinsplannen	

en	adviseren	over	de	in	te	zetten	hulp	en	ondersteuning.	

De	werkbegeleiders	coachen	de	medewerkers	in	de	uitvoering	

van	de	plannen.	Deze	structuur	wordt	in	2019	verder	

vormgegeven.

Vakgroepen		

Er	zijn	verschillende	vakgroepen	gevormd	om	de	deskundig-

heid	van	de	verschillende	disciplines	op	peil	te	houden	of	te	

verdiepen.	Die	vakgroepen	zijn	maatschappelijk	werk,	

casemanagement	jeugd,	opbouwwerk,	WMO	en	OGGz.	

SOS  

Alle	teamleden	zijn	SOS	getraind.	Deze	training	heeft	te	maken	

met	het	gedrag	van	kinderen	en	de	onderliggende	emotie.	

Verder	hebben	alle	teams	de	agressietraining	gevolgd.	Andere	

trainingen	die	door	leden	van	de	sociale	teams	zijn	gevolgd	zijn	

huiselijk	geweld,	beschermd	wonen	en	beroepsethiek.	

Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen

In	de	eerste	helft	van	het	jaar	heeft	het	BWRI	(Bedrijf voor 

Werk, Re-integratie en Inkomen, de uitvoerder van de 

Participatiewet voor de gemeente Midden-Groningen)	een	

presentatie	gegeven,	onder	andere	om	inzicht	te	krijgen	

in	de	eventuele	dilemma’s.	

Ondersteuning en aardbevingsproblematiek

In	de	voormalige	gemeente	Slochteren	gaat	veel	aandacht	

naar	de	aardbevingsproblematiek.	Het	sociaal	team	

ondersteunt	de	inwoners	bij	het	verwerken	van	de	impact	van	

de	bevingen	en	ondersteunt	burgerinitiatieven	die	worden	

ontwikkeld.

Mobility Mentoring

Het	team	Menterwolde	is	samen	met	de	KDB	een	pilot	

Mobility	Mentoring®	gestart.	Het	uitgangspunt	van	Mobility	

Mentoring®	is	het	wetenschappelijke	inzicht	dat	chronische	

stress	van	invloed	is	op	het	gedrag	van	mensen.	Mensen	met	

chronische	stress	gaan	meer	bij	de	dag	leven,	zijn	minder	

goed	in	staat	om	doelen	en	prioriteiten	te	stellen,	emoties	te	

reguleren	en	strategieën	te	ontwikkelen	voor	als	het	tegenzit.	

Dit	vraagt	om	hulp-	en	dienstverlening	die	daar	rekening	mee	

houdt.	In	deze	aanpak	biedt	de	professional	coaching,	ook	wel	

‘mentoring’	genoemd,	die	uitgaat	van	gelijkwaardigheid	en	er-

aan	bijdraagt	dat	mensen	weer	doelgerichter	gaan	handelen.	

Mobility	Mentoring®	ondersteunt	mensen	om	hun	financiële	

en	sociale	problemen	aan	te	pakken,	met	als	doel	een	econo-

misch	zelfredzaam	leven.	De	hulp-	en	dienstverlening	richt	zich	

op	meerdere	sociale	problemen,	die	in	samenhang	met	elkaar	

worden	aangepakt.	Medewerkers	van	het	team	Menterwolde	

zijn	allemaal	getraind	en	in	de	tweede	helft	van	2018	is	de	

aftrap	gegeven.	Als	deze	pilot	succesvol	is,	zal	de	methodiek	

ook	in	andere	teams	geïntroduceerd	worden.

Trainingen

Vanuit	de	preventiegedachte	worden	via	de	sociale	teams	

kinderen	en	jongeren	aangemeld	voor	trainingen.	In	deze	

trainingen	leren	kinderen	om	te	gaan	met	lastige	situaties,	

zodat	zij	weerbaarder	worden	en	zwaardere	hulpverlening	

soms	voorkomen	kan	worden.	In	2018	zijn	de	volgende	

trainingen	gegeven:	Mijn	ouders	gescheiden…	en	ik?,	

Powerkidzzz,	In	je	kracht.	Deze	trainingen	voorzien	in	een	

duidelijke	behoefte	en	er	worden	positieve	effecten	mee	

bereikt.	Kwartier	blijft	de	trainingen	ook	in	2019	aanbieden.

Betrokkenheid en deskundigheid

De	scholen	in	Hoogezand,	Menterwolde	en	Slochteren	

hebben	een	casemanager	Jeugd	die	regelmatig	de	school	

bezoekt.	Hij	voert	gesprekken	met	leerlingen	en	docenten,	

deelt	zijn	bevindingen	met	andere	professionals (in zorg en 

welzijn)	en	verleent	waar	dat	nodig	of	gewenst	is	hulp	en	

ondersteuning.	De	betrokkenheid	en	de	deskundigheid	van	

de	casemanager	worden	door	het	onderwijs	

gewaardeerd.				

Ondersteuners Jeugd en Gezin

De	samenwerking	met	de	huisartsen	begint	meer	vorm	te	

krijgen,	er	zijn	gezamenlijke	afspraken	gemaakt.	Er	zijn	nu	vier	

ondersteuners	Jeugd	en	Gezin	werkzaam	bij	de	huisartsen	in	

de	gemeente.	De	eerste	ondersteuner	was	al	langere	tijd	

werkzaam	in	Slochteren.	De	tweede	is	gestart	in	de	

groepspraktijk	Sappemeer	en	de	Pleiaden	en	is	verbonden	

aan	team	Oost	en	team	Zuid.	

In	de	tweede	helft	van	2018	zijn	er	twee	ondersteuners	in	

Menterwolde	aan	het	werk	gegaan.	De	eerste	resultaten	zijn	

succesvol.	Na	een	voorzichtige	aanloopperiode	zien	we	dat	

huisartsen	jeugdigen	vaker	doorverwijzen	naar	de	ondersteu-

ners	en	dat	er	minder	wordt	doorverwezen	naar	de	GGZ.	

Sociale teams

Door bundeling 
           van krachten is veel 
    deskundigheid in huis

De gemeente Midden-Groningen kent vijf sociale teams. Zij geven uitvoering aan de visie van de gemeente, 

ze ontwikkelen samenwerkingsrelaties met externe ketenpartners en de welzijnsdiensten van Kwartier en ze verbinden 

vrijwilligersinitiatieven met de professionals van de sociale teams. De teams bestaan uit medewerkers van verschillende 

organisaties, die onder andere actief zijn op het gebied van WMO, werk & inkomen en jeugdhulp. Door de bundeling van 

krachten en kennis is er veel deskundigheid in huis. Kwartier levert de teamleiders voor vier van de vijf sociale teams, evenals 

de casemanagers jeugd, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs die als professionals in de teams werkzaam zijn. 

Ook heeft Kwartier twee gedragswetenschappers en twee werkbegeleiders in dienst die de 

ondersteuningsstructuur vormen voor de sociale teams.  
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Anne Postma is generalistisch casemanager sociaal 

team oost.  Haar specialiteit is OGGz bemoeizorg. 

Daarnaast is ze stagebegeleider. Ze begeleidt studenten 

van de hbo-opleiding social work, die in hun derde jaar 

stagelopen bij Kwartier. Eigenlijk wilde ze iets doen met 

scheikunde, haar favoriete vak. Maar voor opleidingen 

met scheikunde heb je wiskunde nodig, het vak waar 

Anne geen huiswerk voor gemaakt had en waar ze 

jammer genoeg onvoldoende voor stond. Dag scheikunde. 

Gelukkig was er nóg een vak dat haar aansprak: 

maatschappelijk werk. 

“Net als bij scheikunde gaat het bij 

maatschappelijk werk om logisch nadenken. 

In beide disciplines moet je 

om resultaat te boeken een bepaalde 

route volgen.”  

Contact	

Ze	is	altijd	geïnteresseerd	in	het	verhaal	van	mensen.	

Wat	beweegt	iemand?	Hoe	is	iemand	in	de	problemen	geraakt?	

“En dan loop ik een stukje met ze mee. Soms is het maximaal 

haalbare dat het niet erger wordt dan het is. Je ziet trieste dingen. 

Vervuiling, huiselijk geweld, verslaving. Ik kom altijd als mijzelf. 

Niet als een standaard hulpverlener die met allerlei trucs iets wil 

bereiken. Ik wil de ander leren kennen. En zij mogen mij leren 

kennen. Als je contact wilt maken met mensen die diep in de 

problemen zitten, dan moet je ze niet de les gaan lezen. 

Dat is het laatste waar ze op zitten te wachten.” 	

Iedereen 

Proberen	om	het	beste	ervan	te	maken.	Daar	gaat	het	om.	

Ook	voor	de	kinderen	in	de	betrokken	families.	Kinderen	die	

lijden	onder	de	problemen	van	ouders.	Kinderen	die	in	armoede	

opgroeien	en	hun	verjaardag	niet	kunnen	vieren.	Die	het	jaarlijkse	

schoolreisje	moeten	overslaan	omdat	er	geen	geld	voor	is.	“Naast 

moeilijke en complexe situaties hebben we ook klanten die relatief 

makkelijk te helpen zijn”,	zegt	Anne.	“Mensen met wie het even 

niet zo goed gaat, maar die zich vrij snel weer prima zelf kunnen 

redden. Mijn ideale samenleving? Dat is een samenleving voor 

iedereen. Waar niemand wordt veroordeeld omdat hij 

of zij een beetje anders is. Een samenleving ook waar 

armoede niet bestaat.” 

Versterken keten

Er	zijn	diverse	werkgroepen	die	zich	bezighouden	met	het	

versterken	van	de	keten	(gecertificeerde instellingen, JGZ, 

Veiligheidswijzer).	In	november	was	er	een	bijeenkomst	met	

de	medewerkers	van	de	GGD (JGZ)	en	de	casemanagers	jeugd.	

Veilig	Thuis	heeft	de	teams	bezocht	om	goede	afspraken	te	

maken	over	de	samenwerking.

Evaluatie door BMC

De	evaluatie	van	de	sociale	teams,	uitgevoerd	door	advies-

bureau	BMC	in	het	eerste	half	jaar,	leerde	dat	elke	inwoner	

met	een	hulpvraag	daadwerkelijk	wordt	geholpen.	De	sociale	

teams	zijn	zichtbaar	en	de	inwoners	weten	de	teams	te	vinden.	

Mensen	zijn	tevreden	over	de	geboden	hulp.	Van	de	basis	op	

orde	bij	de	sociale	teams	naar	transformatie	en	vernieuwing;	

dat	is	de	opgave	voor	de	komende	twee	jaar,	is	één	van	de	

conclusies	uit	het	rapport.	Hiervoor	is	nodig	dat	er	een	

overgang	gemaakt	wordt	naar	een	nieuwe	fase	van	de	sociale	

teams	(herijken	van	taken,	rollen	en	verantwoordelijkheden)	

en	dat	er	een	nieuwe	organisatiestructuur	komt	voor	de	

teams.	Verder	wordt	aanbevolen	om	opdrachtgeverschap	en	

opdrachtnemerschap	beter	te	definiëren	en	vorm	te	geven.	

Dat	zal	gevolgen	hebben	voor	de	rol	van	Kwartier	en	

voor	de	positie	en	aansturing	van	de	sociale	teams.	

Project Sturing financiële uitgaven Jeugdzorg

Met	het	oog	op	de	verdere	vergroting	van	de	kwaliteit	van	

managementinformatie	is	in	2018	is	het	project	Sturing	

financiële	uitgaven	Jeugdzorg	gestart.	In	dit	project	wordt	een	

‘dashboard’	ontwikkeld	(een sturingsinstrument),	dat	op	ieder	

gewenst	moment	een	helder	inzicht	geeft	in	de	besteding	

van	het	geld.		

	

Binnen	het	project	is	een	onderzoek	gestart	dat	betrekking	

heeft	op	driehonderd	dossiers	van	gezinnen	die	jeugdhulp	

ontvangen.	Het	onderzoek	levert	bruikbare	inzichten	op.	

Het	project	Sturing	financiële	uitgaven	Jeugdzorg	loopt	door	

tot	1	april	2019.	Het	vraagt	veel	inzet	van	de	medewerkers	

in	de	sociale	teams.	

Kwartier	heeft	een	van	de	teamleiders	vrijgemaakt	

om	een	belangrijke	bijdrage	te	leveren	in	de	projectgroep.	

De	resultaten	zullen	mede	leiden	tot	verdere	ontwikkeling	

van	de	sociale	teams	en	de	samenwerking	met	(welzijn)

werkvelden.

De inzet per sociaal team in 2018

Sociaal team Menterwolde

Inzet	vanuit	Kwartier:	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk,	opbouwwerk,	teamleider.

Sociaal team Slochteren

Inzet	vanuit	Kwartier:	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk.		

Sociaal team Hoogezand West

Inzet	vanuit	Kwartier:	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk,	ouderenadviseur,	maatschappelijke	activering,	sociale	activering,	

opbouwwerk,	teamleider.

Sociaal team Hoogezand Oost

Inzet	vanuit	Kwartier:	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk,	ouderenadviseur,	opbouwwerk,	teamleider.	

Sociaal team Hoogezand Zuid

Inzet	vanuit	Kwartier:	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk,	maatschappelijke	activering,	teamleider.	In	dit	team	is	een	pilot	gestart	om	het	

opbouwwerk	anders	vorm	te	geven.	

We	zetten	ook	medewerkers	in	om	de	teams	te	ondersteunen	in	hun	werkzaamheden.	In	2018	lag	het	accent	op	jeugd:	werkbegeleiding	jeugd,	

gedragswetenschapper,	verbindingsmedewerker,	OGGz	coördinator.	

Organisaties waarmee we binnen de teams samenwerken

Gemeente	Midden-Groningen,	MEE,	REIK,	Zonnehuis,	Accare,	Lentis,	TSN,	Jonx,	Elker,	ZINN.	

	 	

																									>	De evaluatie van de sociale teams, in het eerste half jaar, leerde dat elke 
               inwoner met een hulpvraag daadwerkelijk wordt geholpen. De teams zijn zichtbaar en inwoners  
                            weten de sociale teams te vinden. Mensen zijn tevreden over de geboden hulp.	< A
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Stempel

Jongeren	uit	probleemgezinnen	slagen	soms	minder	goed	in	

deze	ontwikkelingstaken.	In	onze	gemeente	hebben	we	te	

maken	met	jongeren	die	moeten	rondkomen	van	een	mini-

mum,	die	zoeken	naar	toekomstperspectief,	jongeren	met	een	

stempel	die	hun	bestaan	als	uitzichtloos	kunnen	ervaren.	

Het	gebrek	aan	perspectief	vertaalt	zich	onder	andere	in	over-

last,	middelengebruik	en	meervoudige	problematiek,	die	vaak	

van	generatie	op	generatie	wordt	overgedragen.	Jongeren	

groeien	op	in	gezinnen	waar	veel	speelt	op	diverse	levensge-

bieden	en	waar	de	nodige	hulp	over	de	vloer	komt.	Omgaan	

met	slechte	vrienden	houdt	de	situatie	in	stand.	Vraag	is:	

hoe	doorbreek	je	die	cirkel?	En:	hoe	laat	je	het	perspectief	van	

deze	jongeren	doorklinken	in	gemeentelijk	beleid,	zodat	hulp	

en	ondersteuning	beter	is	afgestemd	op	wat	nodig	is?	

Participatie	van	jongeren	is	een	complex	vraagstuk.	Daarom	

is	het	belangrijk	dat	organisaties	zoals	VNN,	Sociaal	Team,	

politie	en	Kwartier	hun	toegevoegde	waarde	gezamenlijk	

inzetten.	Dan is één plus één drie!  

5xV Methode 

Als	jongerenwerkers	werken	we	ontwikkelingsgericht.	

We	ondersteunen	het	zo	breed	mogelijk	ontwikkelen	en	het	

leren	dragen	van	verantwoordelijkheid (voor je eigen leven 

én je omgeving).	Dit	doen	we	door	jongeren	te	stimuleren	

een	zinvolle	vrijetijdsbesteding	te	creëren	waarbij	het	accent	

ligt	op	het	ontdekken	en	ontwikkelen	van	talenten.	Door	te	

focussen	op	talentontwikkeling	vergroten	we	het	toekomst-

perspectief	van	jongeren	in	Midden-Groningen.	Tegelijkertijd	

kan	actief	en	kwalitatief	goed	jongerenwerk	een	steentje	

bijdragen	aan	het	reduceren	van	zorgkosten.	Wij	maken	onder	

andere	gebruik	van	de	5xV	methode:	vinden,	versterken,	

verbinden,	vernieuwen	en	voorkómen.

Meiden
Vrouwelijke jongerenwerkers ondersteunen de 

identiteitsontwikkeling van meiden. Meiden hebben andere 

ontwikkelingsvragen dan jongens en zijn vaak moeilijker 

bereikbaar. Daarbij zijn ze gevoeliger voor depressies en 

sociaal isolement. Ook hebben ze door een controlerende en 

bepalende sociale omgeving vaker minder bewegingsvrijheid. 

Het jongerenwerk kan hier een belangrijke rol in spelen door 

een veilige omgeving te creëren waar taboes onder meiden 

doorbroken worden en ontwikkelingsvragen bespreekbaar 

zijn. Dit doet het jongerenwerk van Kwartier door 

seksespecifieke activiteiten zoals de meidenclub, 

meidentrainingen en meidenavonden op te zetten waarbij 

meiden worden voorzien van informatie en advies die 

zij belangrijk vinden. 

2018

Door	de	verandering	van	de	werkwijze	van	het	jongerenwerk	

is	in	2018	een	efficiëntere	samenwerking	ontstaan	met	jon-

geren,	ouders	en	partners.	Elke	jongerenwerker	heeft	nu	een	

aandachtsgebied	waarvoor	hij	of	zij	de	contactpersoon	is	voor	

de	wijk	en	voor	de	sociale	teams.	Door	de	proactieve	houding	

en	de	multimethodische	aanpak	van	de	jongerenwerkers	

(waaronder de 5xV methode)	zijn	er	mooie	plannen	gereali-

seerd	en	zaken	tot	stand	gekomen.	Jongeren	hebben	in	de	

(kleinere)	kernen	activiteiten	opgezet	en	verbindingen	gelegd	

met	de	huidige	(bewoners)initiatieven.	Jongerencentrum	

Amovement	staat	weer	centraal	bij	jongeren	als	het	gaat	om	

ontmoeting	en	talentontwikkeling	en	de	verbinding	tussen	

jongerenwerk	en	voortgezet	onderwijs	is	gelegd,	waardoor	

signalen	sneller	worden	opgepakt.	

Jongerencentrum Amovement

Feestelijke	heropening	van	het	jongerencentrum	in	

januari.	Wat	voorzichtig	begon	met	een	tiental	jongeren	is	in	

november	al	opgelopen	naar	tachtig	tot	negentig	jongeren	

op	de	avonden	dat	het	centrum	geopend	is	(donderdagavond, 

vrijdagavond en de eerste zaterdagavond van de maand). 

Er	zijn	twee	groepen	jongeren	die	vrijwillig	taken	op	zich	

nemen:	een	organisatiegroep	en	een	bargroep.	

De	activiteiten	die	in	samenwerking	met	jongeren	zijn	

georganiseerd:	Verslaafd	of	niet? (voorlichting),	Halloween,	

De jeugd heeft de toekomst, maar op weg naar volwassenheid staan jongeren voor een aantal ontwikkelingstaken. 

Ze moeten vaardigheden ontwikkelen om te kunnen omgaan met zaken als veiligheid en gezondheid, je losmaken van je 

ouders, onderwijs of werk, het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding, zorgen voor voldoende financiële middelen, 

de weg weten in het woud van regels, voor jezelf opkomen. 

[ Eén plus één is drie ]Jongerenwerk
J
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Westerbroek

In	december	is	contact	geweest	met	dorpsbelangen,	

de	gebiedsregisseur,	opbouwwerk	en	buurtbewoners.	

Buurtbewoners	ervaren	soms	overlast	van	jongeren	die	in	het	

dorp	rondhangen.	Jongeren	hebben	aangegeven	graag	een	

eigen	plek	te	willen.	Het	dorp	staat	hier	over	het	algemeen	

positief	tegenover.	Er	wordt	door	het	jongerenwerk	contact	

gelegd	met	de	jeugd	en	aangeboden	om	in	het	nieuwe	jaar	te	

ondersteunen	bij	het	realiseren	van	een	eigen	plek	

in	het	dorp.

Voortgezet onderwijs

In	2018	is	intensief	samengewerkt	met	CSG	Rehoboth.	

Alle	eerste	en	tweede	klassen	hebben	voorlichting	gehad	over	

wat	jongerenwerk	inhoudt	en	wat	een	jongerenwerker	voor	

hen	kan	betekenen.	Hierdoor	zijn	er	nieuwe	contacten	ont-

staan	tussen	jongerenwerkers	en	leerlingen	van	de	Rehoboth.	

Regelmatig	waren	jongerenwerkers	tijdens	de	pauze	op	de	

school	aanwezig.	Vanaf	november	was	er	ook	samenwerking	

met	het	dr.	Aletta	Jacobs	College.	Elke	week	zijn	jongerenwer-

kers	daar	tijdens	de	pauzes	aanwezig.	Doel	is	op	een	laag-

drempelige	manier	in	contact	komen	met	jongeren	en	waar	

nodig	de	ouders,	de	school	en	het	sociaal	team	ondersteuning	

bieden.	Er	waren	meerdere	gesprekken	met	jongeren,	

ouders,	casemanagers	en	school.	

Sociale teams en individuele coaching

Elke	jongerenwerker	is	contactpersoon	van	een	sociaal	team.	

Vijftien	jongeren	kregen	individuele	coaching.	Dit	waren	

gesprekken	waarin	ze	aangaven	ondersteuning	nodig	te	

hebben	bij	grenzen	aangeven,	groepsdruk,	culturele	

verschillen	ouders/kind,	zelfbeschadiging,	depressieve	

gevoelens,	ondersteuning	bij	de	opleiding,	zoeken	naar	werk/

tijdverdrijf	en	zoeken	naar	een	opleiding.	Dit	is	met	de	ouders	

en	indien	nodig	met	het	sociaal	team	opgepakt.

Straatwerk

Jongerenwerkers	hebben	regelmatig	‘vindplaatsrondes’	

gemaakt	waarbij	zij	in	contact	kwamen	met	jongeren.	

Bij	overlastplekken	zoals	het	Kielzog	en	de	patatzaak	in	

Gorecht	was	er	samenwerking	met	jongeren,	gemeente	en	

politie.	Door	de	tweewekelijkse	overleggen	met	de	ambtenaar	

van	openbare	orde	en	veiligheid,	de	politie,	Verslavingszorg	

Noord-Nederland	en	de	bijzonder	opsporingsambtenaren	is	

er	een	korte	lijn	tussen	het	preventieve	jongerenwerk	

en	handhaving.

Sociale media

Via	sociale	media	staan	de	jongerenwerkers	in	contact	

met	jongeren.	Hiermee	sluiten	zij	aan	op	de	leefwereld	van	

jongeren.	Mede	door	sociale	media	signaleren	zij	trends	en	

individuele	problemen,	waar	ze	proactief	op	reageren.	

Het	jongerenwerkteam	houdt	de	facebookpagina	

‘Jongerencentrum	Amovement’	en	‘Jongerenwerk	Kwartier	

Zorg	&	Welzijn’	en	het	Instagram	account	‘Jongerencentrum	

Amovement’	bij.	Daarnaast	heeft	elke	jongerenwerker	zijn	of	

haar	eigen	jongerenwerk	facebookpagina	en	eventueel	

Instagram	account	en	is	dus	te	volgen	voor	ouders	

en	jongeren.

Andere activiteiten
	 •		 Jongerenwerkers	waren	aanwezig	op	de	markt	tijdens	koningsdag	in	Sappemeer.

	 •		 Jongeren	zijn	in	gesprek	geweest	met	D66.

	 •		 Tijdens	Dag	van	de	dialoog	is	er	in	Foxhol	en	Hoogezand	een	gesprektafel	geweest	waarbij	jongeren	en	buurtbewoners	

	 	 met	elkaar	in	gesprek	gingen.

	 •		 Jongeren	hebben	gesproken	met	gemeente	en	adviesraad	sociaal	domein.

	 •		 Jongeren	zijn	uitgenodigd	door	en	op	bezoek	geweest	bij	de	gemeenteraad.	

	 •		 Jongerenwerkers	waren	betrokken	bij	Europese	uitwisselingen	i.s.m.	jongerenwerk	Slochteren

	 •		 In	samenwerking	met	JB	Noord	heeft	een	jongere	(eerder	bekend	bij	jongerenwerk)

	 	 zijn	taakstraf	kunnen	uitvoeren	bij	het	jongerenwerk.	Dit	had	een	positief	effect	op	andere	jongeren	doordat	hij	als	voorbeeld	fungeerde.

	 •		 Jongerenwerkers	zijn	begonnen	met	het	inventariseren	van	de	behoefte	aan	Jongerenwerk	in	Menterwolde.	

	 	 De	eerste	activiteit	heeft	plaatsgevonden	i.s.m.	jongeren	en	opbouwwerk.

	 •		 Er	is	contact	gelegd	met	de	casemanagers	jeugd	in	Menterwolde.

	 •		 Jongeren	zijn	bezig	met	de	voorbereidingen	voor	een	jongerenfestival	in	de	zomer	van	2019.

	 •		 Jongerenwerkers	hebben	met	regelmaat	congressen	en	andere	leerzame	bijeenkomsten	bezocht.		

	 •		 Er	is	een	uitje	georganiseerd	voor	jonge	mantelzorgers	i.s.m.	mantelzorgondersteuners.

	 •		 Er	zijn	dertien	stagiaires	ondersteund	bij	hun	stage	in	het	jongerenwerk.

Waterpret,	Disco	i.s.m.	Stichting	Samenkomen,	Spelletjes-

avond,	Drum	en	ritmeworkshop,	Pizza	4	All,	Breakdancebattle,	

Filmavond,	Kickboksworkshop,	‘Drugssmokkeltocht’,	Lipdub	

maken,	DJ	Max	feestje.	Daarnaast	heeft	het	jongerenwerk-

team	samen	met	jongeren	een	bijdrage	geleverd	aan	de	

Mitsummer	Events.	In	samenwerking	met	jongeren	en	

buurtbewoners	is	een	plan	bedacht	om	het	veld	voor	het	jon-

gerencentrum	in	te	richten	met	onder	andere	een	skatebaan	

en	een	pad	richting	het	winkelcentrum	zodat	jongeren	meer	

zichtbaar	worden	en	overlast	in	de	wijken	wordt	beperkt.

Meidenwerk

Meidenwerk	is	in	april	van	start	gegaan	met	een	‘Beauty-

night’.	Dat	er	specifiek	aandacht	nodig	is	voor	deze	doelgroep	

bleek	uit	de	vele	gesprekken	tussen	meiden	en	de	vrouwelijke	

jongerenwerkers.	Na	de	eerste	meidenavond	waren	er	twintig	

inschrijvingen	voor	de	structurele	meidenclub.	

Meiden	bepalen	zelf	het	programma	van	de	avonden	en	de	

jongerenwerkers	sluiten	hierop	aan.	Zo	was	er	onder	andere	

een	selfmade	high	tea,	een	dansworkshop,	slijm	maken,	eten	

maken,	een	filmavond,	een	voetbalavond	en	een	sinter-kerst-

en-nieuw	avond.	Onderwerpen	die	aan	bod	kwamen:	pesten,	

oordelen,	sexting	en	omgang	met	jongens.	De	jongerenwer-

kers	signaleren	dat	jonge	meiden	veel	moeite	hebben	met	het	

stellen	van	grenzen	richting	jongens.	Om	de	weerbaarheid	

van	meisjes	te	vergroten	wordt	samen	met	

het	maatschappelijk	werk	een	training	ontwikkeld.	

Sappemeer	

Het	jongerenwerk	heeft	het	initiatief	genomen	om	een	team	

samen	te	stellen	dat	bestaat	uit	jongerenwerk,	opbouwwerk,	

sociale	teams	en	vrijwilligers.	Deze	groep	spreekt	elkaar	eens	

in	de	twee	weken	met	als	doel	het	beter	in	beeld	krijgen	van	

wat	er	speelt	in	Sappemeer	als	het	gaat	om	jongeren	en	hun	

omgeving.	Tweede	doel	is	om	beter	in	beeld	te	krijgen	wat	

inwoners	nodig	hebben.	

Jongerenbus

De	Jongerenbus	stond	vanaf	februari	elke	woensdagmiddag	

in	de	Narcissenstraat	in	Sappemeer.	De	bus	is	er	in	principe	

voor	jongeren	in	de	leeftijd	van	zes	tot	en	met	veertien	jaar.	

In	de	bus	hebben	de	jongeren	de	mogelijkheid	om	te	relaxen	

of	om	te	gamen.	Ze	kunnen	leeftijdsgenoten	ontmoeten	en	in	

gesprek	gaan	met	de	aanwezige	jongerenwerker,	die	advies	

geeft	en	een	luisterend	oor	biedt.	Daarnaast	wordt	door	de	

aanwezigheid	van	de	jongerenwerker	de	veiligheid	gewaar-

borgd	en	het	plezier	vergroot.	Naast	de	Jongerenbus	is	er	een	

speelveld/voetbalveld	aanwezig	waar	sportieve	activiteiten	

worden	aangeboden.	Voor	de	zomervakantiestop	was	er	een	

barbecue	geweest	met	alle	kinderen	en	een	aantal	dorps-

bewoners.	Op	vijf	december	kreeg	de	bus	bezoek	van	twee	

(vrijwillige)	jonge	pieten	in	verband	met	het	Sinterklaasfeest.	

Ook	was	er	in	december	een	jaarafsluiting	in	de	vorm	van	

een	kerstdiner.	Voorbereidingen	zijn	getroffen	voor	een	aantal	

uitjes	in	samenwerking	met	buurthuis	’t	Spinnenweb	in	2019.	

Woldwijck

In	Woldwijck	werkte	het	jongerenwerk	aan	de	

Gamedungeon	in	Woldwijckcentrum.	De	Gamedungeon	is	

een	plek	voor	jongeren	van	zeven	tot	en	met	twaalf	jaar,	waar	

ze	elke	woensdagmiddag	kunnen	gamen,	spelletjes	spelen,	

chillen.	Door	het	contact	met	de	kinderen	konden	‘signalen’	

worden	besproken	met	ouders	en	begeleiders.	Daarnaast	was	

(in samenwerking met buurtwerk) regelmatig	overleg	over	

de	jeugd	en	de	wijk	en	is	er	straatwerk	gedaan.	

Samen	met	Platvorm	Woldwijck	en	Woldwijckcentrum	

worden	door	vrijwilligers	veel	activiteiten	georganiseerd	in	

de	wijk,	waarbij	het	jongerenwerk	aanwezig	is	en	waar	nodig	

ondersteuning	biedt.	Voorbeelden	van	activiteiten	in	2018:	

Gamedungeon	rap	en	videoclip	maken,	Tuindag	scholieren,	

LANN	party,	Spooktocht,	LANN	party,	Kerst.	

Foxhol

Met	als	doel	‘betrekken	en	activeren’	is	in	mei	en	juni	met	

behulp	van	straatwerk	contact	gelegd	met	jongeren	in	Foxhol.	

In	juli	is	samen	met	de	jongeren	een	Whatsapp	groep	opgezet	

(‘Organisatie Foxhol’).	Door	goede	samenwerking	met	dorps-

huis	De	Klabbe,	het	WDF	en	Actifox	en	met	ondersteuning	

van	het	jongerenwerk	zijn	de	volgende	activiteiten	

georganiseerd:	BBQ,	Filmavonden,	Lasergame	avond,	

Dialoogtafel,	Jaarafsluiting	diner	en	film.	Ook	in	de	

vakantieweek	en	bij	de	verschillende	dorpsactiviteiten	

was	het	jongerenwerk	aanwezig.

	

Gorecht

Voor	de	wijk	Gorecht	is	een	samenwerkingsverband	opgezet	

tussen	het	jongerenwerk,	de	eigenaar	van	de	kickboksschool,	

opbouwwerk,	de	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk	

en	de	schoolverpleegkundige.	Doel	is	een	beter	beeld	te	

krijgen	van	de	wijk.	In	november	is	een		ontmoetingsmiddag	

voor	de	betrokken	partijen	georganiseerd.

Noordbroek

Na	signalen	vanuit	het	dorp	heeft	het	jongerenwerk	zich	

samen	met	jongeren,	ouders,	opbouwwerk	en	gemeente	

ingezet	om	het	gesloten	jongerencentrum	in	Noordbroek	

weer	nieuw	leven	in	te	blazen.	In	een	aantal	vergaderingen	

zijn	de	punten	op	de	i	gezet	om	dit	te	bewerkstelligen	en	

het	jongerencentrum	in	2019	te	openen.	

Zuidbroek

Samen	met	de	casemanagers	jeugd	is	gekeken	naar	opties	om	

het	jongerencentrum	opnieuw	te	openen.	Meerdere	jongeren	

gaven	aan	dat	ze	hiervoor	openstaan.	De	verwachting	is	dat	

het	centrum	in	2019	weer	open	gaat.		
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DE 
LEVENSSTIJL 
VAN 
PATRICK FOLGERTS  

Volgens	Patrick	Folgerts	is	het	eigenlijk	een	levensstijl,	het	vak	

van	jongerenwerker.	“Het	is	geen	9	tot	5	job.	Je	bent	er	eigen-

lijk	altijd	mee	bezig.	Zelfs	in	je	vakantie.	We	zijn	laagdrempelig.	

Dat	betekent	óók	dat	we	buiten	‘kantooruren’	bereikbaar	zijn	

als	dat	nodig	is.”	Hij	was	zelf	geen	voorbeeldige	jongere,	zegt	

hij.	Was	meer	op	straat	dan	op	school.	Een	jeugd	van	vallen	

en	weer	overeind	krabbelen.	“Een	doel	heb	ik	lang	niet	gehad.	

Het	heeft	een	hele	tijd	geduurd	voordat	ik	mijn	roeping	vond.	

Ik	wilde	sowieso	iets	met	mensen	doen,	maar	ik	wist	niet	wat.	

Mijn	broer,	die	ook	in	het	welzijnswerk	zit,	adviseerde	mij	om	

het	jongerenwerk	in	te	gaan.	‘Jij	moet	de	straat	op,	met	jeugd	

aan	de	slag,	dát	is	jouw	ding’.	Hij	heeft	helemaal	gelijk	gehad.	

Ik	ben	hem	er	nog	dankbaar	voor.”	Naast	het	jongerenwerk	

is	hij	voetbaltrainer.	“Dat	is	op	en	top	mensenwerk.	

In	mijn	elftal	zitten	mensen	van	18	tot	27	jaar,	die	met	allerlei	

zaken	worstelen.	Maar	eenmaal	op	het	veld	zie	je	ze	

veranderen.	Prachtig	om	te	zien.”		

Perspectief 

Het	werken	met	jongeren	geeft	hem	veel	energie.

	“Ik	heb	een	geweldige	baan.	Je	komt	de	jongeren	overal	tegen.	

Op	straat,	thuis,	op	school,	in	het	jongerencentrum,	bij	activi-

teiten.	Jongeren	zoeken	de	grens	op.	Dat	is	vrij	normaal.	

Ik	was	vroeger	veel	op	straat.	Je	zocht	automatisch	de	mensen	

op	waarmee	je	je	kon	identificeren.	Waarbij	je	je	thuis	voelde	

als	het	thuis	even	niet	leuk	was.”	Het	samenwerken	met	

collega’s	noemt	hij	inspirerend.	“We	delen	dezelfde	passie	en	

visie	en	ik	leer	nog	elke	dag	van	ze.”	Patrick	heeft	het	gevoel	dat	

er	voor	jongeren	minder	tijd	is	om	zich	te	ontwikkelen.	

“Het	is	nu	meer	een	prestatiemaatschappij	dan	het	vroeger	

was.	Dat	kan	voor	jongeren,	zeker	voor	jongeren	met	een	

lastige	thuissituatie,	voor	meer	druk	zorgen	en	daardoor	een	

grotere	weerstand.	En	daar	komen	wij	in	beeld.	Kijken	naar	

wat	iemand	kan,	het	ontdekken	van	iemands	talenten,	het	

omzetten	van	negatief	naar	perspectief	of	gewoon	een	

luisterend	oor.	Het	is	allemaal	niet	zo	ingewikkeld	hoor.	

Menselijkheid,	begrip	en	respect,	daar	gaat	het	om.”			

altijd aan 
    het verbinden 

Opbouwwerker Henriëtte Verhoeff 

Voor	opbouwwerkers	is	de	participatiesamenleving	niets	

nieuws,	want	mensen	met	elkaar	verbinden	is	al	decennialang	

een	van	hun	belangrijkste	aandachtspunten.	Dat	verbinden	

doen	ze	in	dorpen,	buurten	en	wijken.	Ze	zijn	netwerkers	die	

burgers,	gemeenten	en	organisaties	stimuleren	en	ondersteu-

nen	bij	het	aanpakken	van	sociale	en	fysieke	vraagstukken	in	

wijken,	dorpen	en	steden.	“In	mijn	hoofd	ben	ik	altijd	aan	het	

verbinden”,	zegt	Kwartier	opbouwwerker	Henriëtte	Verhoeff	

glimlachend.	“Ideeën,	mensen,	initiatieven,	organisaties.	

Hoe	kun	je	bijdragen	aan	een	duurzaam	netwerk	dat	

bewoners	helpt	om	actief	te	zijn	en	te	blijven?	Een	leefbare	

gemeenschap	door	het	versterken	van	de	sociale	samenhang,	

daar	gaat	het	om.”	

Denkproces 

“De	inspanningen	van	de	opbouwwerker	zijn	niet	altijd	

zichtbaar	voor	de	buitenwereld”,	zo	vervolgt	ze.	“Voordat	je	

resultaat	ziet	is	er	achter	de	schermen	al	veel	gebeurd.	

Dat	heeft	te	maken	met	het	veranderingsproces	dat	de	

opbouwwerker	in	gang	probeert	te	zetten	bij	bewoners.	

Dit	is	een	denkproces	dat	zich	afspeelt	in	de	hoofden	van	

mensen.	Het	is	niet	zichtbaar	of	tastbaar.	Dat	wordt	het	pas	

als	het	denkproces	na	verloop	van	tijd	resulteert	in	een	andere	

mindset,	waardoor	het	leven	in	een	wijk	of	buurt	een	

plezieriger	wordt.”	

Energie	

“Het	is	een	prachtig	vak”,	klinkt	het	vol	overtuiging.	

Wat	haar	aanspreekt	is	dat	je	niet	op	een	afstand	maar	van	

heel	dichtbij	met	mensen	te	maken	hebt.	Met	hun	mogelijk-

heden,	hun	behoeftes	en	problemen	waar	ze	tegenaan	lopen.	

“Via	programma’s	en	projecten	probeer	je	samen	met	de	

bewoners,	én	met	betrokken	organisaties	en	beleidsinstanties,	

bij	te	dragen	aan	de	leefbaarheid.	Dit	werk	kost	energie,	want	

het	gaat	lang	niet	allemaal	vanzelf	en	soms	moet	je	flink	

oefenen	in	geduld.	Maar	de	energie	die	ik	er	van	krijg,	die	is	

vele	malen	groter.	Ik	zou	niets	anders	willen	doen.”	
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Signaleren

De	opbouwwerkers	van	Kwartier	signaleren	mogelijkheden,	

behoeftes	en	problemen	in	de	wijk.	Zij	zijn	de	schakel	tussen	

bewoners	en	instellingen	zoals	bewonersorganisaties,	de	

gemeente,	woningcorporaties	en	hulpverleningsorganisaties.	

Ze	brengen	de	juiste	partijen	bij	elkaar	om	vraagstukken	aan	

te	pakken	en		werken	nauw	samen	met	de	sociaal	

beheerders	van	wijkcentra.

Met	het	oog	op	het	vergroten	van	kennis,	het	opbouwen	van	

netwerken	en	het	organiseren	van	activiteiten	is	in	2018	

samengewerkt	met	onder	meer	Jongerenwerk,	Platform,	

Sociaal	Team,	Dig050,	Leger	des	Heils	en	Groninger	Dorpen.

Foxhol 

De	sociale	structuur	is	in	Foxhol	al	enige	jaren	kwetsbaar.	

Er	zijn	drie	wijkorganisaties	die	los	van	elkaar	opereren	(en	

soms	enigszins	tegen	elkaar).	Het	opbouwwerk	heeft	ingezet	

op	het	verbeteren	van	de	sociale	structuur	door	aan	te	sluiten	

bij	de	kansen	en	mogelijkheden	van	actieve	dorpsbewoners.	

De	wens	van	het	dorp	is	een	energieke	sociale	dorpsstructuur,	

waarbij	bewoners	het	gevoel	hebben	dat	ze	erbij	horen	en	

mee	kunnen	doen (als vrijwilligers of als deelnemer).	

Dit	vraagt	een	goede	afstemming	tussen	Kwartier,	de	

gemeente,	het	Sociaal	Team,	O.B.S.	W.A.	Scholtensschool	

en	andere	wijkorganisaties.	

De	kinderspelweek	in	Foxhol	telde	meer	dan	tachtig	deelne-

mers.	In	de	voorgaande	jaren	waren	dat	er	rond	de	vijftig.	

De	toename	is	onder	andere	het	gevolg	van	de	vele	informele	

contacten (en interventies)	met	kinderen	en	ouders	in	het	

Multi	Functioneel	Centrum	(MFC).	Voor	het	aankondigen	van	

de	activiteiten	worden	Facebook,	de	regionale	media	en	tv	

schermen	in	het	MFC	gebruikt.	Door	het	gebruik	van	deze	

kanalen	is	de	bekendheid	van	het	centrum	gegroeid.	Verder	is	

aandacht	besteed	aan	de	uitstraling	van	het	centrum.	

Zo	is	er	een	terras	gemaakt	bij	de	voordeur	en	is	de	grote	zaal	

ingericht	met	gezellige	zitjes.	Dorpsbewoners	lopen	daardoor	

makkelijker	even	binnen.	Bij	de	entree	van	het	MFC	staat	

een	zwerfboekenkast.	De	kast	is	een	initiatief	van	het	MFC	en	

de	WA	Scholtensschool.	Kinderen	en	ouders	mogen	de	

boeken	gratis	lezen	en	ruilen.		

Er	is	samenwerking	ontstaan	tussen	de	netwerkpartners	en	

wijkbewoners.	Vooral	de	positieve	ontwikkelde	competenties	

worden	gebruikt	om	te	beïnvloeden.	Door	deze	benadering	

groeit	het	vertrouwen	en	worden	mensen	gestimuleerd	te	

doen	waar	ze	goed	in	zijn.	In	het	najaar	van	2018	ontstaat	de	

ambitie	om	één	dorpsorganisatie	te	ontwikkelen	waarin	de	

bewonersorganisatie,	de	activiteitenclub	en	het	dorpshuis	

ondersteunende	en	faciliterende	rollen	hebben.	Het	opbouw-

werk	ondersteunt	dit	proces.	Jeugdwerk	staat,	er	komen	

tussen	de	20	en	30	jongeren	af	op	de	activiteiten.	25	jongeren	

uit	Foxhol	zijn	betrokken	als	organisatoren	en	deelnemers.	

In	het	Foxhol	Informatie	Punt (FIP)	kunnen	dorpsbewoners	

sinds	2018	wekelijks	het	spreekuur	van	een	advocaat	bezoe-

ken.	Voor	andere	vragen,	behoeften	en	wensen	kan	een	be-

roep	worden	gedaan	op	diverse	organisaties,	waaronder	Grip	

en	Glans,	We	Helpen	en	Taalhuisondersteuning	voor	ouders.	

Gorecht

Wijkcentrum	De	Badde	heeft	niet	stilgezeten	in	2018:	Chiyo	

Thai	boksen,	kinderactiviteiten	bij	De	Toverboom,	Speelgoed-

bank	Amalia,	de	Jeugdsoos.	De	activiteiten	zijn	vooral	gericht	

op	kinderen	en	jeugd.	Een	bijzondere	activiteit	was	de	film	die	

over	De	Badde	is	gemaakt,	waarin	de	betrokkenen	vertellen	

over	hun	motivatie	en	hun	bezigheden.	Het	doel	was	

De	Badde	op	de	kaart	te	zetten	en	de	maatschappelijke	

meerwaarde	te	benadrukken.	De	opbouwwerker	heeft	een	

belangrijke	rol	gespeeld	bij	de	totstandkoming	van	de	film.	

https://www.youtube.com/watch?v=dyglRf2lq2M

Spoorstraat-Kieldiep

In	Spoorstraat-Kieldiep	werkt	de	opbouwwerker	nauw	samen	

met	de	bewonersorganisatie	BOSK.	Daarnaast	ook	met	de	

beide	basisscholen:	De	Achtbaan	en	De	Hoeksteen.	Er	zijn	

gezamenlijk	diverse	activiteiten	georganiseerd,	waaronder	

een	lunch	voor	ouderen	en	meiden-	en	jongensactiviteiten.

Westerbroek

In	Westerbroek	werd	de	opbouwwerker	benaderd	door	

een	aantal	bewoners.	Het	dorpshuis	werd	vernieuwd	en	

Buurt, wijk en dorp 
verbouwd	en	zij	wilden	graag	nadenken	over	een	toekomst-

visie	en	over	nieuwe	activiteiten.	De	opbouwwerker	heeft	het	

bestuur	van	het	dorpshuis	geholpen	bij	het	ontwikkelen	van	

een	toekomstvisie.	Daarnaast	werd	een	werkgroep	gestart	

met	enthousiaste	bewoners.	Zij	gingen	aan	de	slag	met	

de	openingsactiviteiten	en	met	het	uitwerken	van	ideeën	

voor	activiteiten	na	de	opening.	Vanuit	het	opbouwwerk	is	

de	methodiek	Buurtreminiscentie	aangedragen.	Dit	is	een	

methodiek	waarbij	bewoners	met	elkaar	in	contact	komen	

door	oude	verhalen,	foto’s,	film	en	voorwerpen,	die	te	maken	

hebben	met	het	dorp.	Dit	is	meteen	opgepakt	door	een	aantal	

mensen	uit	de	werkgroep.	De	opbouwwerker	is	ook	betrokken	

bij	de	herinrichting	van	een	jeugdhonk	voor	jongeren.	

Dit	in	nauwe	samenwerking	met	het	jongerenwerk	

en	de	gebiedsregisseur.

Woldwijckcentrum	

Het	Woldwijckcentrum	in	Hoogezand	is	een	wijkcentrum	

voor	jong	en	oud.	Bewoners	kunnen	hier	terecht	voor	sociaal	

culturele	activiteiten,	voor	ontmoeting	en	voor	vrijwilligers-

werk	in	de	welzijnssector.	Het	centrum	biedt	onderdak	aan	

diverse	organisaties	die	zich	inzetten	voor	een	leefbare	wijk,	

waaronder	Platform	Woldwijck,	bewonersorganisaties	en	

Kleurrijk	Woldwijck.	Onder	verantwoordelijkheid	van	de	

sociaal	beheerder	organiseert	het	wijkcentrum	activiteiten	

voor	verschillende	doelgroepen.	Activiteiten	die	in	2018	zijn	

georganiseerd:	het	filmhuis,	de	eetkamer,	countryline	dance,	

kledingherstel,	naaiclub,	biljarten,	koffiebingo,	darten	en	

klaverjassen.	

De	vrijwilligers	worden	begeleid	en	ondersteund	bij	hun	vrij-

willigerswerk,	maar	ook	bij	vragen	en	conflicten	in	de	privé-,	

werk-	of	uitkeringssfeer.	Hierbij	gaat	het	vooral	om	de	groep	

‘bijzondere	vrijwilligers’:	mensen	die	met	hun	bijdrage	aan	

het	wijkcentrum	kunnen	re-integreren	en	participeren.	

De	begeleiding	van	deze	groep	is	intensiever	en	vraagt	meer	

tijd	en	aandacht	dan	het	ondersteunen	van	de	reguliere	

vrijwilligers.	Het	wijkcentrum	is	tevens	een	mooie	stageplek.	

In	2018	zijn	stagiaires	begeleid	van	de	opleidingen	Sociaal	

Cultureel	Werk	en	Sociaal	Maatschappelijke	Dienstverlening.

Menterwolde

In	het	kader	van	de	zichtbaarheid	van	het	sociaal	team	en	

het	contact	met	inwoners	voor	informatie	over	wensen	en	

behoeftes	is	een	aantal	activiteiten	georganiseerd.	

Buitenspeeldag.	Sociaal	team/opbouwwerk	heeft	in	samen-

werking	met	de	kidzClub	Meeden	en	de	Dorps	Coöperatie	

Meeden	een	Buitenspeeldag	georganiseerd.	Doel	van	team	en	

opbouwwerk:	contact	leggen	met	inwoners,	informatie	

ophalen	over	wensen	en	behoeften	op	gebied	van	

leefbaarheid.	De	rol	van	de	opbouwwerker	is	verbindend,	

ondersteunend	en	uitvoerend.

Mee organiseren Dag van de Natuur.	

Sociaal	team/opbouwwerk	heeft	aan	de	dag	deelgenomen	

en	een	actief	programma	bedacht.	Doel:	contact	leggen	met	

bezoekers,	informatie	ophalen	over	wensen	en	behoeftes	t.a.v.	

leefbaarheid.	Organiserende	en	uitvoerende	rol	voor	opbouw-

werk.	Opbouwwerk	heeft	in	aanloop	naar	de	organisatie	van	

deze	dag	een	rol	gehad	in	het	vinden	van	samenwerkings-

partners	voor	Kwartier,	om	de	dag	inhoud	te	geven.

Kindermiddag.	

Rauzen	in	Sporthal	de	Menterne.	Sociaal	team/opbouwwerk	

heeft	samen	met	het	jongerenwerk	van	Kwartier,	het	Buurt	

Onderwijs	en	Sport	Team	en	de	Jeugdwerkgroep	Muntendam	

een	actieve	middag	georganiseerd	voor	basisschoolkinderen	

in	Muntendam.	Ouders	zijn	specifiek	uitgenodigd	mee	te	

komen.	Tijdens	de	activiteit	is	contact	gelegd	met	de	ouders.	

Aan	de	hand	van	een	vragenlijst	is	hun	wens	en	behoefte	ten	

aanzien	van	inzet	voor	jeugd/jongerenwerk	kenbaar	gemaakt.	

Drieëntwintig	van	de	vijfentwintig	ouders	gaven	aan	wel	

betrokken	te	willen	zijn	bij	het	organiseren	en	uitvoeren	van	

kinderactiviteiten.	Ook	is	aan	kinderen	zelf	gevraagd	wat	

zou	zouden	willen	en	daar	is	‘met	stip’	uitgekomen	dat	ze	

graag	meer	buitenactiviteiten	willen	doen	(Mountain	Biken,	

Bootcamp	Mudrun).

Opbouwwerk	en	sociaal	team	werken	samen	bij	een	specifiek	

geval	van	burenoverlast	in	Muntendam.	Meerdere	bewoners	

en	een	bedrijf	ervaren	last	van	elkaar.	Naast	de	individuele	

begeleiding	van	de	betrokkenen	door	de	maatschappelijk	

werker,	wordt	middels	het	opbouwwerk	voor	een	collectieve	

benadering	gekozen.	Uitganspunt:	de	leefbaarheid	verbeteren	

in	de	buurt.	Zowel	Omgevingsdienst	Groningen,	Handha-

ving	en	Juridische	zaken	worden	als	partners	meegenomen	

in	deze	aanpak.	De	rol	van	het	opbouwwerk	is	verbindend	

en	processturend.	De	opbouwwerker	zorgt	voor	de	verslag-

legging	van	de	afgesproken	acties	en	zorgt	dat	de	partijen	

op	de	afgesproken	koers	blijven.	Maatschappelijk	werker	en	

opbouwwerker	hebben	hierin	een	nauwe	samenwerking.

Kwartier	had	in	2018	geen	opdracht	voor	opbouwwerk	

in	de	voormalige	gemeente	Slochteren.	

  “Opbouwwerk 
  draagt bij aan 
      veerkrachtige en 
weerbare 
        gemeenschap”  

O
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Door	zijn	kleurrijke	achtergrond	heeft	hij	ervaring	met	de	

meest	uitlopende	mensen	en	karakters.	Iets	dat	hem	goed	

van	pas	komt	in	zijn	functie	als	sociaal-beheerder	van	het	

multifunctioneel	centrum	Foxhol	en	het	inpandige	dorpshuis	

De	Klabbe.	“Ik ga graag met mensen om”,	zegt	hij.	“Toen ik 

de vacature in Foxhol onder ogen kreeg, had ik het gevoel dat 

alles op zijn plaats viel. Alles wat ik belangrijk vind en waar ik 

ervaring mee heb, kwam bij elkaar in die functie.”		

De	belangrijkste	eigenschap	van	een	sociaal-beheerder	noemt	

hij	geduld.	Je	moet	de	tijd	nemen	om	mensen	te	leren	kennen,	

zegt	hij.	Begrip	voor	ze	tonen,	maar	omgekeerd	ook	benadruk-

ken	dat	er	begrip	moet	zijn	voor	de	belangen	die	jij	hebt.	

Opknappen 

“Mijn verleden heeft mij gevormd”,	zegt	Johan.	“Daardoor kan 

ik over het algemeen goed omgaan met hectische situaties. 

Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin je het als beheerder moet 

ontgelden. Ik vat dat nooit persoonlijk op. Ik weet dat veel 

boosheid niet tegen mij als persoon is gericht.” 

Over	zijn	verleden	schreef	hij	twee	boeken:	‘Pesten,	een	

kwestie	van	overleven?’	en	‘Brokstukken’.	Het	eerste	gaat	over	

de	impact	van	pesterij.	Het	tweede	boek	vertelt	het	verhaal	

van	een	pester,	die	spijt	heeft	van	zijn	gedrag.	

Ondertussen	heeft	hij	ook	een	lesbrief	over	pesten	voor	

basisscholen	gemaakt.	Gevraagd	naar	zijn	drijfveer	zegt	hij:	

”Ik heb een enorme drive om mensen te helpen. Er voor 

iemand te zijn. Het is fijn om te zien dat mensen opknappen als 

je ze helpt of soms alleen maar naar ze luistert.”

van Johan Werkman 
DE DRIVE 

Hij was hoefsmid, werkte in de scheepsbouw, was magazijn chef en vertegenwoordiger, 

deed vrijwilligerswerk in Ghana, runde zijn eigen klussenbedrijf en een bedrijf in partyplanning. 

Johan Werkman is de naam. 

Bart Wester: 

            “Wijkhuiskamers 
versterken sociale 
       samenhang” 
Nu de langdurige en specialistische zorg en begeleiding (tweedelijns zorg) alleen bereikbaar is via een indicatie of 

verwijzing (sociaal team, huisarts) zijn er gemeenschappen nodig die veerkrachtig en weerbaar zijn, zodat burgers die 

ondersteuning nodig hebben die ook meteen kunnen krijgen. Die gemeenschap bestaat uit wijkbewoners, vrijwilligers 

en beroepskrachten. “Dit ontstaat niet zomaar uit het niets”, zegt opbouwwerker Bart Wester. 

“Het is een belangrijke taak van de opbouwwerker om samen met wijkbewoners, maar ook met betrokken 

organisaties, te zorgen dat dit type gemeenschappen ontstaan.”   

	 Monitoren	

	 Bart	werkt	sinds	augustus	2018	bij	Kwartier	Zorg	&	Welzijn.	Als	opbouwwerker	is	

	 hij	verantwoordelijk	voor	de	wijken	Noorderpark,	Margrietpark,	Boswijk	en	Gorecht	in	

Hoogezand-Sappemeer.	Om	de	leefbaarheid	in	de	wijken	te	monitoren,	heeft	

hij	onderzoek	gedaan	in	de	vorm	van	enquêtes.	

De	wijkbewoners	konden	per	categorie	op	een	schaal	van	1	t/m	10	aangeven	

hoe	tevreden	ze	zijn.	De	categorieën	zijn	geluidsoverlast,	overlast	

hondenpoep,	verkeersveiligheid,	staat	van	wegen/trottoirs,	overlast	

hangjongeren,	kleine	criminaliteit,	groenvoorzieningen,	openbaar	vervoer,	

sociale	samenhang	en	algehele	tevredenheid.

Verbeteren	

Om	de	gemeten	resultaten	te	toetsen	is	gebruik	gemaakt	van	kwalitatief	onderzoek	(diepte-inter-

views),	waardoor	de	achterliggende	gedachten	van	de	wijkbewoners	zijn	verzameld.	Alle	wijkbewoners	

die	aangaven	te	willen	meehelpen	de	wijk	schoon,	onbeschadigd	en	veilig	te	houden	of	te	maken	zijn	

persoonlijk	benaderd	om	hun	enquête	mondeling	toe	te	lichten.	Zo	is	meer	informatie	verzameld	over	

wat	er	speelt	in	de	wijk	en	wat	de	wijkbewoners	zelf	willen	bijdragen	om	de	wijk	te	verbeteren.

Samenhang	

“Wat het meest in het oog springt, is het erg lage cijfer dat de wijkbewoners geven aan de sociale samenhang en de kwaliteit 

van het leven”,	stelt	Bart.	“Dit is zorgwekkend, want sociale samenhang is essentieel voor een gezonde wijk.” 

Om	daar	verandering	in	te	brengen	zijn	er	vier	(wekelijks geopende) Wijkhuiskamers	opgericht.	

De	Wijkhuiskamer	is	bedoeld	als	een	gezellige	ontmoetingsplaats.	“Samen met 

andere projecten moet dit ertoe leiden dat de sociale samenhang in 

de wijk verbeterd wordt”,	zo	stelt	Bart.	

Bart Wester
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Mensen	die	zich	vrijwillig	inzetten	voor	anderen	of	voor	de	

samenleving	zijn	onmisbaar	voor	de	maatschappij,	vinden	

wij.	Vrijwilligers	dragen	bij	aan	sociale	verbinding	in	wijken,	

buurten,	dorpen	en	steden.	Niet	voor	niets	worden	ze	‘het	ce-

ment’	van	de	samenleving	genoemd.	De	meeste	vrijwilligers	

doen	vrijwilligerswerk	omdat	ze	het	fijn	vinden	om	iets	voor	

iemand	te	doen.	Of	omdat	het	zinvolle	tijdbesteding	is.		

2018

In	het	voorjaar	organiseerde	het	Vrijwilligerswerk	van	Kwartier	

een	speeddate	voor	de	gemeenteraadsleden	van	de	nieuwe	

gemeente	Midden-Groningen	en	vrijwilligers(organisaties).	

De	voltallige	gemeenteraad	en	het	college	van	B	&	W	waren	

aanwezig.	Ook	de	vrijwilligers(organisaties)	waren	goed	

vertegenwoordigd.

Vrijwilligerscentrale 

regio Hoogezand-Sappemeer

In	2018	zijn	140	vrijwilligers	direct	actief	bemiddeld	door	de	

Vrijwilligerscentrale	HS.	Vergeleken	met	2017	is	dit	een	daling.	

Ook	bij	de	andere	centrales	in	de	provincie	lijkt	er	een	daling	

te	zijn	van	het	aantal	aanmeldingen.	Een	van	de	oorzaken	van	

deze	daling	kan	zijn	dat	door	de	uitgebreide	pr-activiteiten	

van	de	Vrijwilligerscentrale	voor	vrijwilligerswerk	(o.a. Vrijwil-

ligerskrant en maandelijkse advertenties in de Regiokrant en 

aandacht op Facebook)	veel	mensen	ook	zelf	hun	weg	naar	de	

vrijwilligersorganisaties	vinden,	zonder	tussenkomst	van	

de	Vrijwilligerscentrale.	

Kennisfestival

Er	is	wederom	een	Kennisfestival	georganiseerd	in	samen-

werking	met	het	Vrijwilligerscollege	en	de	Midden-Groningse	

Uitdaging.	Het	festival	wil	de	samenwerking	tussen	

vrijwilligersorganisaties	en	lokale	ondernemers	stimuleren.	

Er	waren	dit	jaar	ruim	zeventig	deelnemers.	De	verhouding	

tussen	ondernemers	en	vrijwilligersorganisaties	was	mooi	in	

balans.	Er	zijn	meer	dan	vijfendertig	samenwerkings-

afspraken	gemaakt.	

Vrijwilligers Bedankt	

Ruim	zeshonderd	vrijwilligers	uit	de	gemeente	Midden-

Groningen	werden	welkom	geheten	in	Theater	Kielzog	in	

Hoogezand.	De	gastvrouwen	en	gastheren	waren	afkomstig	

uit	verschillende	organisaties	en	het	college	van	B	&	W.	

Hiermee	benadrukten	zij	hun	waardering	voor	de	inzet	

van	mensen	die	als	vrijwilliger	actief	zijn.		

BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraal	is	een	landelijk	project	met	drie	pilots	in	

het	land	waarvan	een	in	Midden-Groningen.	Dit	project	wil	

besturen	van	organisaties	versterken	door	middel	van	coa-

ching	en	scholing.	In	2018	is	er	hard	gewerkt	aan	de	basis	van	

dit	project.	We	hopen	in	2019	op	positieve	resultaten.

Vrijwilligerscollege

Het	Vrijwilligerscollege	organiseert	trainingen,	workshops	en	

themabijeenkomsten	voor	vrijwilligers	van	maatschappelijke	

organisaties	zoals	verenigingen,	stichtingen	en	bewoners-

initiatieven.	De	gedachte	achter	dit	initiatief:	door	meer	te	

weten	over	een	bepaald	onderwerp,	kun	je	vrijwilligerswerk	

met	nog	meer	plezier	doen.	Er	waren	in	totaal	415	deelne-

mers	aan	de	diverse	trainingen	van	het	Vrijwilligerscollege.

Trainingen, workshops en bijeenkomsten in 2018   	

Vrijwilligersverzekering,	Hoe	bouw	ik	een	netwerk	op,	Be-

stuurders	Centraal	-	Bestuurlijke	Vernieuwing	voor	coaches,	

Vrijwilligersvergoedingen	en	fiscale	gevolgen,	Grip	en	Glans,	

Rolstoel-	en	Rollatorgebruik,	Basistraining	laaggeletterdheid,	

Financieel	Beheer,	Bestuurders	Centraal	–	AVG,	Publicaties	

maken	in	Word,	Kennisfestival,	Voorlichtingsbijeenkomst	

Leiderschap,	Presentaties	geven,	Pesten,	Eenvoudig	Boek-

houding,	Assertiviteitstraining	(in je kracht),	Werken	aan	je	

communicatieve	vaardigheden,	Gespreksleider.	

Maatschappelijk Activiteitencentrum	

Het	Maatschappelijk	Activiteitencentrum	(MAC)	in	

Muntendam	heeft	in	2018	een	enorme	groei	doorgemaakt.	

Meer	dan	3000	inwoners	uit	de	dorpen	van	de	regio	

Menterwolde	bezochten	het	centrum,	waar	laagdrempelige	

activiteiten	worden	georganiseerd,	waar	informatie	is	te	

verkrijgen	is	en	waar	diensten	worden	aangeboden.	

Er	werken	32	vrijwilligers	en	één	beroepskracht.

Vrijwilligerscentrale Menterwolde

In	het	MAC	Menterwolde	bevindt	zich	de	Vrijwilligerscentrale	

Menterwolde.	Inwoners	kunnen	via	de	vacaturebank	op	zoek	

naar	leuk	en	passend	vrijwilligerswerk	en	worden	bij	het	

maken	van	een	keuze	geholpen	door	een	vrijwilliger,	die	in	

een	aantal	gesprekken	een	bemiddeling	tot	stand	brengt	

met	een	organisatie	in	een	van	de	dorpen.

Vrijwillige Hulpdienst en activering

De	Vrijwillige	Hulpdienst	levert	hulp	aan	particulieren.	

In	2018	zijn	140	aanvragen	behandeld.	Het	gaat	om	hulp	bij	

kleine	klusjes	rondom	huis	en	tuin,	maatjes-	en	bezoekwerk,	

het	vinden	van	een	activiteit	of	vrijwilligerswerk,	vervoer,	hulp	

bij	kwijtschelding	of	computerproblemen.	Aanvragen	komen	

voor	90%	binnen	via	het	Sociaal	Team	en	voor	10%	vanuit	de	

Dorpsinformatiepunten	(MFC Noordbroek en MAC).	In	enkele	

gevallen	ook	via	thuiszorgorganisaties.	De	Vrijwilligerscentrale	

ondersteunt	en	coördineert.	Ze	kent	het	maatschappelijk	veld	

en	maakt	gebruik	van	eigen	vrijwilligers	én	het	netwerk	van	

vrijwilligersorganisaties	in	de	dorpen	om	vrijwilligers	

te	vinden	voor	de	aanvragen.
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Inge	is	medewerker	van	de	Vrijwilligerscentrale,	dat	bemiddelt	

naar	passend	vrijwilligerswerk,	trainingen	en	themabijeen-

komsten	organiseert	en	vrijwilligersorganisaties	ondersteunt.	

“Wat ik leuk vind is de afwisseling”,	zegt	Inge.

	“Je hebt met verschillende mensen en organisaties contact, het 

ene moment ben je aan het organiseren, het andere moment 

ben je iets nieuws aan het opzetten. Verder moet er regelmatig 

iets worden geschreven. Ook dat vind ik leuk. 

Ik hou van schrijven.”

Leuker 

Vrijwilligers	kunnen	hun	kennis	en	vaardigheden	

bijspijkeren	door	een	training,	workshop	of	themabijeenkomst	

te	volgen	bij	het	Vrijwilligerscollege.	“Door nieuwe kennis en 

vaardigheden wordt het nog leuker om vrijwilligerswerk te 

doen. Mensen zijn blij met die cursussen. Wat ze leren kunnen 

ze vaak meteen in de praktijk toepassen.”	De	onderwerpen	die	

aan	bod	komen	variëren	van	netwerken,	financieel	beheer	en	

presentaties	geven	tot	en	met	assertiviteitstraining	en	

werken	aan	je	communicatieve	vaardigheden.	

Aandacht 

Omdat	vrijwilligerswerk	geen	verplichtend	karakter	

heeft	bestaat	er	altijd	de	mogelijkheid	dat	mensen	afhaken.	

Dat	is	een	risico	en	tegelijk	een	uitdaging,	stelt	Inge.	“Het doel 

is om mensen op de plek te krijgen waar ze zich als een vis in het 

water voelen. Het mooiste compliment is dat iemand zegt ‘er is 

goed naar me geluisterd, want ik doe iets dat helemaal 

bij me past’. Verder vind ik het belangrijk dat kwetsbare 

en minder mondige mensen, die niet uit zichzelf aan de bel 

trekken de nodige aandacht krijgen in het vinden van 

passend vrijwilligerswerk.”

De juiste vrijwilliger 
                op de juiste plek 
    begint met goed luisteren

Vrijwilligers heb je in soorten en maten. Maar wat ze ook doen, ze doen 

het belangeloos. Omdat ze het leuk vinden. Voor zichzelf én voor een 

ander. Inge Vegter weet er alles van. Ze heeft vrijwel dagelijks met 

vrijwilligers in Midden-Groningen te maken. 
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Inge Vegter
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MANTEL
ZORGondersteuning

Steunpunt Mantelzorg Midden-Groningen
In 2018 wordt mantelzorgondersteuning voor de voormalige gemeentes 

Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer verzorgd door één steunpunt: 

Mantelzorg Midden-Groningen. Voorheen was er al veel samenwerking tussen de 

verschillende Steunpunten, waardoor de overgang soepel is verlopen. 

De rol van de aandachtsfunctionaris in de Sociale Teams is aangescherpt en krijgt 

steeds meer vorm. Doordat deze rol bij reguliere medewerkers van het sociale team is 

ondergebracht is er goed zicht op de aanmeldingen en de casuïstiek. Ook merken we 

dat er steeds meer doorverwijzingen zijn vanuit de sociale teams. 

Punt van aandacht is dat het reguliere werk de rol van aandachtsfunctionaris niet in de weg staat. 

De vraag om informatie, advies en ondersteuning, ook van mantelzorgers buiten het aandachtsveld van het 

sociale team, blijft onverminderd groot. Steunpunt Mantelzorg zorgt voor meer bewustwording bij netwerkorganisaties en 

(thuis-) zorgorganisaties van de wensen, de rol en de positie van mantelzorgers. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg, langer 

thuis blijven wonen en een steeds grotere rol voor familie en omgeving vereist een goede samenwerking tussen 

mantelzorger en zorgverlener. 

Daarnaast is het van belang om de mantelzorger de juiste ondersteuning en support te verlenen, zodat overbelasting 

kan worden voorkomen.  Eind 2018 telden we 1269 geregistreerde mantelzorgers.

> Met de juiste ondersteuning 
en support wordt overbelasting 
voorkomen  <

Individuele ondersteuning Mantelzorgers

Er	is	een	begin	gemaakt	met	het	telefonisch	benaderen	van	mantelzor-

gers	die	bekend	zijn	bij	het	Steunpunt	en	te	informeren	hoe	het	met	

ze	gaat.	Dit	werd	erg	op	prijs	gesteld.	Op	verzoek	van	de	mantelzorger	

komen	we	bij	de	mantelzorger	thuis	voor	een	luisterend	oor,	tips	en	

informatie	en	advies.	Persoonlijk	contact,	zowel	fysiek	als	telefonisch	

wordt	erg	op	prijs	gesteld	en	hier	proberen	we	zoveel	mogelijk	aan	

Jonge Mantelzorgers (JMZ)

Speciaal	aandachtsveld	zijn	de	jongeren	15+.	Het	is	moeilijk	deze	

doelgroep	te	bereiken.	Door	contacten	te	leggen	met	en	presentaties	te	

houden	voor	docenten	en	mentoren	van	middelbare	scholen	hebben	we	

aandacht	gevraagd	voor	deze	jongeren.	Om	meer	contactmomenten	

met	jonge	mantelzorgers	te	creëren,	zijn	er	meerdere	activiteiten	

georganiseerd.	Naast	de	jaarlijkse	fundag	voor	kinderen	van	6-14	jaar	is	

er	een	theatermiddag	georganiseerd.	De	samenwerking	met	het	

jongerenwerk	verloopt	goed,	waardoor	we	samen	ook	een	activiteit	

voor		JMZ	15+	konden	organiseren.	

Mantelzorg en specifieke doelgroepen

We	hebben	specifiek	aandacht	besteed	aan	mantelzorg	en	psychiatrie	

en	mantelzorg	en	migranten.	Het	netwerk	mantelzorg	en	psychiatrie	is	

twee	keer	bij	elkaar	gekomen.	Doel	is	aandacht	vragen	voor	deze	

specifieke	vorm	van	mantelzorg	en	ervaringen	en	kennis	delen.	

Daarnaast	zijn	er	contacten	gelegd	met	diverse	organisaties	die	met	

migranten	werken.	In	2019	wordt	een	bijeenkomst	georganiseerd.	

Kenniscentrum

Steunpunt	Mantelzorg	is	een	kenniscentrum	voor	ketenpartners.	

We	geven	informatie	en	advies	over	mantelzorgondersteuning,	over	het	

herkennen,	erkennen	en	ondersteunen	van	mantelzorgers	en	over	

samenwerken	met	mantelzorgers.	De	samenwerking	met	de	sociale	

teams	en	netwerkpartners	verloopt	goed	en	krijgt	steeds	meer	structuur.	

Ook	bereiken	we	steeds	meer	zorgorganisaties.	

Het mantelzorgcompliment

Dit	jaar	is	het	mantelzorgcompliment	aan	zo’n	1250	mantelzorgers	

uitgereikt.	Het	persoonlijk	thuis	bezorgen	van	de	bloemen	en	het	compli-

ment	wordt	gewaardeerd	door	de	mantelzorgers,	waarbij	het	persoonlijk	

contact	en	de	aandacht	een	heel	belangrijk	onderdeel	is.	Ook	de	feest-

avond	in	november	was	met	ruim	honderd	bezoekers	zeer	geslaagd.		

tegemoet	te	komen.	De	onafhankelijkheid	en	de	toegankelijkheid	van	

het	Steunpunt	wordt	door	mantelzorgers	zeer	gewaardeerd.	Zo	nodig	

verwijzen	we	mantelzorgers	door	naar	een	Sociaal	Team	of	andere	

netwerkpartners.	Door	het	grote	aantal	mantelzorgers	lukt	het	helaas	

niet	om	jaarlijks	met	alle	mantelzorgers	contact	te	hebben.	

Project Intensieve Thuishulp

Mantelzorgers	kunnen	vaak	hun	naaste	niet	alleen	laten,	zodat	het	

lastig	is	om	er	zelf	even	tussenuit	te	gaan.	De	vrijwilligers	van	Intensieve	

Thuishulp	komen	bij	de	mensen	thuis	en	vervangen	de	mantelzorger.	

De	mantelzorger	heeft	zo	tijd	en	ruimte	voor	zichzelf	en	kan	dan	andere	

dingen	doen,	zoals	boodschappen,	bij	iemand	op	bezoek	of	tijd	voor	een	

hobby.	Door	gedeelde	zorg	wordt	overbelasting	voorkomen.

De	vrijwilligers	houden	de	zorgvrager	gezelschap,	ondernemen	activitei-

ten	zoals	wandelen	of	een	spelletje.	Ze	verrichten	geen	verzorgende	of	

medische	handelingen.	Ook	zijn	zij	geen	vervanging	van	de	professionele	

hulpverlening.	Het	project	heeft	een	vaste	groep	vrijwilligers,	die	goed	op-

geleid	zijn	en	veel	ervaring	hebben.	Het	werven	van	nieuwe	mensen	vergt	

veel	creativiteit.	In	2018	zijn	er	twee	nieuwe	vrijwilligers	bij	gekomen.	

Themabijeenkomsten

Er	zijn	diverse	thema-avonden	georganiseerd.	Naast	de	onderwerpen	

die	aan	bod	kwamen,	werd	ook	het	contact	met	elkaar	en	het	delen	van	

ervaringen	door	de	bezoekers	op	prijs	gesteld.	De	avonden	werden	

wisselend	door	zo’n	vijftien	tot	meer	dan	veertig	mensen	bezocht.	

Het	organiseren	van	de	bijeenkomsten	is	erg	arbeidsintensief:	flyeren,	

posters,	pers.	Maar	de	mantelzorgers	hebben	er	veel	baat	bij	en	vragen	

om	meer	informatieavonden.	In	samenwerking	met	het	vrijwilligers-

college	van	Kwartier	is	een	middag	over	dementie	georganiseerd	

voor	mantelzorgers	en	vrijwilligers.	In	samenwerking	met	andere	

zorgorganisaties	werden	vier	workshops	gegeven	door	professionals.	

De	middag	werd	door	bijna	vijftig	mensen	bezocht.	
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     Lucien Katerberg keerde terug 
                naar haar 
                       eerste liefde

“Ik heb ooit de sociale academie gedaan. Daarna heb ik 

in het jongerenwerk gezeten. Hoewel ik met veel plezier in de 

HR-wereld heb gewerkt, bleef het welzijnswerk lonken.”	

Lucien	is	adviseur	mantelzorgondersteuning.	In	die	functie	is	

zij	de	verbindende	schakel	in	het	vinden,	verbinden,	verlichten	

en	versterken	van	mantelzorgers	en	een	spin	in	het	web	als	het	

gaat	om	vrijwilligershulp,	mantelzorg	en	professionele	zorg.	

Tot	haar	taken	behoort	het	afstemmen	van	vraag	een	aanbod,	

het	begeleiden	van	vrijwilligers	en	het	signaleren	van	lacunes	

in	vraag	en	aanbod.	Verder	ontwikkelt	het	Steunpunt	

Mantelzorg	een	ondersteuningsaanbod	voor	mantelzorgers	

met	een	migratie-achtergrond,	voor	mantelzorgers	met	

een	naaste	met	een	psychiatrische	achtergrond	en	

voor	jongere	mantelzorgers	(15+).

Nieuwe rol  

Nog	niet	genoemd,	maar	niet	minder	belangrijk,	is	de	

organisatie	van	contactavonden	voor	mantelzorgers.	

“Op die bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld. 

Mensen raken niet uitgepraat. Soms wordt er na afloop op de 

parkeerplaats nóg doorgepraat. Ik vind dat niet vreemd, want 

mantelzorg is iets dat je overkomt. Meestal heb je daar geen 

ervaring mee. Van het ene op het andere moment heb je die 

nieuwe rol. Dan is het waardevol om met andere mantelzor-

gers van gedachten te wisselen. Hoe doe jij het? Waar loop je 

tegenaan?”	Lucien	benadrukt	het	belang	van	samenwerking	

tussen	de	professionele	hulpverlener	die	over	de	vloer	komt	en	

de	mantelzorger.	De	laatste	weet	precies	hoe	iemand	het	beste	

verzorgd	en	benaderd	kan	worden.	Met	die	kennis	kan	de	

professional	zijn	of	haar	voordeel	doen.	Volgens	Lucien	is	het	

belangrijk	dat	mantelzorgers	ook	tijd	voor	zichzelf	houden.	

Ze	moeten	tijdig	aan	de	bel	trekken	bij	het	Steunpunt	

Mantelzorg.	“Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en 

jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden moet 

je af en toe even vrijaf nemen van de zorg. Daarvoor kun je 

een beroep doen op onze vrijwilligers.” 

Een paar jaar geleden ging bij Lucien Katerberg de knop om. Ze nam afscheid van haar baan als adviseur arbeidsvoorwaarden, 

HR & rechtspositie en senior salarisadministrateur en keerde terug naar haar eerste liefde: zorg en welzijn. 

Ook in onze regionale samenleving zijn er mensen die op meerdere gebieden problemen hebben: 

huiselijk geweld, psychiatrische stoornissen, overlast, verslaving, laten vervuilen van huis en woonomgeving. 

Mensen waarmee bijna niemand raad weet. Ze vertonen gedrag waar familie, buurtbewoners en professionals 

onrustig van worden en ze bezorgen organisaties zoals de politie en reclassering veel werk. 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 
en Maatschappelijke Activering

Regels	en	procedures	van	organisaties	zorgen	vaak	voor	uitsluiting	

van	deze	mensen	(ze passen niet binnen de criteria voor hulp),	voor	

verlamming,	wegkijken	en	verleggen	van	verantwoordelijkheid.	

Regels	en	procedures	zorgen	ook	dat	mensen	de	verantwoordelijkheid	

over	het	eigen	leven	wordt	afgenomen,	wat	resulteert	in	reacties	

als	agressie,	radeloosheid,	boosheid.	

OGGz	gaat	over	hulpverlening	aan	kwetsbare	personen,	die	ondanks	

soms	zware	problematiek	niet	zelfstandig	of	vrijwillig	hulp	zoeken.	

Vaak	gaat	het	om	complexe	en	langdurige	zorgvragen.	Soms	is	er	sprake	

van	overlast	in	het	woon-	en	leefklimaat	van	de	omgeving	of	gevaar	

voor	de	persoon	zelf,	in	veel	gevallen	is	er	ook	sprake	van

	armoede	en	schulden.

Taakgebieden van de OGGz zijn onder meer:

	 •		 Bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorg mijdende inwoners);

	 •		 Vangnetfunctie	voor	mensen	die	de	zorg	die	ze	nodig	

	 	 hebben	niet	krijgen;

	 •		 Coördinerende	taken	tussen	de	bij	OGGz	betrokken	ketenpartners;

	 •		 Coördinatie	van	meldingen	van	huiselijk	geweld.

Speerpunten van OGGz in Midden-Groningen zijn:

	 •		 Aanpak	armoede	en	schulden;

	 •		 Netwerkversterking	en	maatschappelijke	activering	

	 	 van	de	inwoner;

	 •		 Aanpak	schrijnende	woonsituaties	particulier	bezit.

HULPVERLENING 
AAN 
KWETSBARE 
PERSONEN 

LK
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Anders kijken, anders doen, anders denken  

Om	vastzittende	situaties	vlot	te	trekken	is	een	andere	manier	van	

organiseren	van	de	OGGz	nodig.	Een	nieuw	samenspel,	dat	is	gebaseerd	

op	anders	kijken,	anders	doen	en	anders	denken.	Als	professionals	OGGz	

willen	we	de	zorgvermijding	en	de	zorgverlamming	doorbreken.	

We	maken	hierbij	onder	andere	gebruik	van	de	toegevoegde	

waarde	van	5	x	V.

Vinden:	letterlijk	en	figuurlijk	naar	de	leefwereld	toe.	Present	zijn	en	

aansluiten.	Achterhaal	de	vraag	achter	de	vraag.	Versterken:	mensen	

leren	weer	regie	en	verantwoordelijkheid	te	nemen	over	hun	eigen	leven	

door	hun	weer	het	recht	te	geven	om	zelf	plannen	te	maken.	

Het	versterken	van	eigen	kracht.	Verbinden:	voeren	van	(crisis)overleg	

op	verschillende	niveaus.	Integraal	werken,	resultaatgericht.		Zorgen	

voor	collectieve	verantwoordelijkheid	van	organisaties.	Eén	plan	met	

gezamenlijk	vastgestelde	doelen.	Vernieuwen:	zoeken	naar	creatieve	

oplossingen	voor	de	inwoners	die	het	betreft.		Vermijden:	vermijden	van	

het	denken	en	doen	vanuit	regels.	In	plaats	daarvan	‘omdenken’	

naar	‘gewenst	resultaat’.

2018

De	leden	van	de	vakgroep	Bemoeizorg	zijn	bij	elkaar	geweest.	

Die	leden	zijn	V&A-verpleegkundigen	van	de	GGD	en	medewerkers	van	

de	sociale	teams	van	Hoogezand-Sappemeer.	Besloten	is	dat	in	2019	

opnieuw	een	netwerk	van	start	gaat	met	deelname	van	organisaties	die	

te	maken	hebben	met	de	doelgroep:	politie,	corporaties,	Gemeentelijke	

Krediet	Bank,	Lentis	en	Verslavingszorg	Noord-Nederland.		

Veiligheid en openbare orde

Er	is	deelgenomen	aan	het	Tactisch	Veiligheidsoverleg	(TVO)	met	

onder	andere	politie	en	gemeente.	Als	het	gaat	om	personen	met	

verward	gedrag,	nazorg	ex-gedetineerden,	aanpak	hennepkwekerijen,	

ernstige	burenruzies	en	verstoring	openbare	orde	is	er	intensieve	samen-

werking	met	Openbare	Orde	en	Veiligheid	(OOV).	Meldingen	van	huiselijk	

geweld	worden	door	Veilig	Thuis	Groningen (VTG)	niet	meer	doorge-

stuurd	naar	de	coördinator	OGGz,	maar	rechtstreeks	naar	de	sociale	

teams.	De	Aanpak	ter	Voorkoming	van	Escalatie	(AVE)	is	gepresenteerd	

in	het	overleg	van	de	teamleiders	sociale	teams.	Er	zal	blijvend	aandacht	

worden	besteed	aan	het	model,	zodat	duidelijk	wordt	wanneer	zaken	

moeten	worden	opgeschaald	naar	de	OGGz-coördinator.

Personen	met	verward	gedrag	kwamen	in	beeld	via	politie,	gemeente	

of	corporaties	of	rechtstreeks	bij	de	sociale	teams.	Waar	nodig	is	de	

AVE	gehanteerd	en	is	er	opgeschaald.	Er	zijn	in	2018	negentien	

detenties	gemeld.	

In	het	kader	van	de	aanpak	hennepkwekerijen	meldt	OOV	voorgenomen	

woningsluitingen	bij	de	OGGz.	Er	wordt	aandacht	besteed	aan	de	

achterliggende	(sociale, financiële) redenen	om	een	kwekerij	te	hebben.	

De	informatie	wordt	meegenomen	in	het	zienswijzegesprek	en	de	

beslissing	van	de	burgemeester	om	de	voorgenomen	sluiting	

al	of	niet	uit	te	voeren.

Maatwerkbudget

Er	is	zevenenzestig	keer	gebruik	gemaakt	van	een	verstrekking	uit	het	

maatwerkbudget	en	veertien	keer	een	voorschot	verstrekt.	Uitgangspunt	

voor	verstrekking	is	dat	een	eenmalig	bedrag	of	tijdelijke	verstrekking	

mensen	over	een	hobbel	heen	helpt,	waarna	zij	op	eigen	kracht	hun	

plannen	kunnen	uitvoeren	en	weer	toekomstperspectief	krijgen.	

Er	wordt	samengewerkt	met	het	Overleg	Omgekeerde	Toets.	Zo	is	er	

vanuit	het	maatwerkbudget	geholpen	in	situaties	die	niet	konden	

wachten.	Vanuit	het	overleg	is	gezocht	naar	een	structurele	oplossing.	

Er	worden	soms	voorschotten	verstrekt	voor	het	betalen	van	eerste	huur	

of	borg,	in	afwachting	van	de	procedure	voor	een	uitkering	of	andere	

inkomsten.	Dit	wordt	terugbetaald	als	er	inkomen	is.	Voorbeelden	van	

kleine	verstrekkingen	zijn:	kosten	inschrijving	woningzoekende,	aanvraag	

ID-kaart,	fietsreparatie	om	naar	werk	of	school	te	kunnen.	

Grotere	bedragen	zijn	verstrekt	voor	een	paar	maanden	busabonnement:	

een	jongen	die	eindexamen	wil	doen	op	zijn	oude	school	maar	elders	

begeleid	woont,	terwijl	zijn	ouders	weigeren	de	schoolkosten	te	betalen.	

Het	ligt	voor	de	hand	om	de	ouders	aan	te	spreken	op	hun	verantwoor-

delijkheid,	maar	het	is	een	dilemma	als	dit	niet	op	tijd	leidt	tot	het	

gewenste	resultaat.	

We	zien	overigens	regelmatig	situaties	waarin	ouders	niet	bijdragen	

aan	de	kosten	van	kinderen.	Hierover	is	contact	met	de	beleidsambtenaar	

Jeugd.	Deze	zaken	worden	onder	de	aandacht	gebracht	in	het	Overleg	

Omgekeerde	Toets.	Andersom	komt	ook	voor:	een	netwerk	dat	tijdelijk	

een	familielid	of	vriend	opvangt	zonder	dat	daar	inkomsten	tegenover	

staan.	Een	ander	voorbeeld	is	het	verstrekken	van	een	vergoeding	

voor	noodzakelijke	verlenging	van	kraamzorg.

Schulden

Er	wordt	met	de	nodige	terughoudendheid	met	het	betalen	van	schulden	

omgegaan.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	er	nooit	schulden	worden	voldaan,	

maar	daar	moet	dan	een	hele	goede	reden	tegenover	staan	en	we	

moeten	overtuigd	zijn	van	de	motivatie	van	de	cliënt.	Als	er	kinderen	in	

het	spel	zijn	is	dat	ook	een	factor	die	meeweegt.	Er	zijn	geen	vaste	regels	

voor	verstrekking.	Dezelfde	uitgangspunten	als	bij	de	omgekeerde	toets	

worden	gehanteerd,	maar	daarnaast	wordt	besproken	of	er	een	redelijke	

kans	is	dat	de	cliënt	verantwoordelijkheid	neemt	om	zijn	leven	weer	

op	de	rails	te	zetten.

Huurachterstanden en ontruimingen

Het	beleid	van	de	corporatie	is	erop	gericht	om	ontruimingen	te	voor-

komen.	De	corporaties	melden	huurachterstanden	volgens	een	vast	

protocol.	Het	aantal	ontruimingen	is	daarmee	teruggebracht,	maar	vaak	

komt	de	melding	pas	binnen	nadat	de	achterstand	is	overgedragen	aan	

de	deurwaarder.	Dat	is	conform	de	procedure	van	de	corporatie,	maar	het	

jaagt	mensen	soms	onnodig	op	extra	kosten.	De	start	van	het	zorgnet-

werk	in	2019	zal	naar	verwachting	bijdragen	aan	een	vroegtijdige	

en	meer	gezamenlijke	aanpak.
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Onverzekerdenzorg

Kwartier	fungeert	als	postadres	voor	mensen	zonder	vast	adres,	die	

van	gezondheidszorg	gebruik	maken	zonder	verzekerd	te	zijn.	Door	het	

postadres	kan	de	verzekering	worden	opgestart	en	kunnen	schulden	

worden	geregeld.	Van	het	postadres	is	drie	keer	gebruik	gemaakt.	

De	begeleiding	was	in	handen	van	de	sociale	teams.

Registratie

Het	is	niet	mogelijk	uit	registratie	OGGz-meldingen	te	selecteren.	De	

uitvoering	van	de	OGGz	(casuïstiek)	wordt	voor	een	groot	deel	gedaan	

door	de	medewerkers	in	de	Sociale	Teams.	Het	cliëntregistratiesysteem	

(WIZ)	dat	zij	gebruiken	bevat	niet	de	mogelijkheid	om	een	casus	als	een	

OGGz-melding	te	labelen,	daarom	ontbreken	nauwkeurige	cijfers.	Bo-

vendien	worden	meldingen	met	een	OGGz-karakter	ook	wel	rechtstreeks	

bij	de	teams	gemeld	door	politie	en	corporatie.	Dat	kan	ook	positief	

worden	gelabeld,	namelijk	dat	een	deel	van	OGGz-achtige	problematiek	

als	regulier	wordt	gezien.	OGGz	gaat	over	mismatches	tussen	aanbod	

en	problematiek.	Dus	als	het	matcht	in	de	teams	is	er	geen	sprake	van	

OGGz,	maar	van	complexe	problematiek.	Er	is	echter	geen	zicht	op	zaken	

die	niet	worden	vlot	getrokken,	maar	waar	wel	zorgen	om	zijn.	Dit	is	

niet	alleen	een	registratieprobleem,	maar	een	vraagstuk	van	monitoring	

en	hantering	AVE,	beginnend	met	een	soort	norm	binnen	de	teams:	bij	

zorgen	niet	afsluiten,	maar	bespreken	met	collega’s	en	OGGz-coördinator.

Maatschappelijke Activering
Met welke mensen hebben we te maken? 

Mensen	met	lichamelijke	klachten,	waardoor	zij	niet	meer	kunnen	

werken.	Vaak	is	er	ook	sprake	van	psychische	problematieken.	

De	financiële	mogelijkheden	van	veel	mensen	zijn	zeer	beperkt 

(schulden, uitkering).	Het	gaat	voornamelijk (maar niet alleen) om	

alleenstaanden	in	de	leeftijdscategorie	40+.	Een	groot	deel	van	deze	

mensen	is	het	vertrouwen	in	de	medemens	verloren	en	heeft	

weinig	zelfvertrouwen	en	een	negatief	zelfbeeld.	

Maatschappelijke	activering	zoekt	de	samenwerking	met	Taalhuis,	

bibliotheek,	verschillende	wijkcentra,	Humanitas,	Vrijwilligersteunpunt,	

Werkpro,	WeHelpen,	preventiemedewerkers	Gkb,	Fiduciazorg	en	

verzorgingstehuizen.

Samenwerking met opbouwwerk

Vanuit	opbouwwerk	en	maatschappelijke	activering	is	in	west	en	oost	

Hoogezand	een	‘wijkhuiskamer’	opgezet.	In	west	voorziet	het	initiatief	

voorziet	in	de	behoefte	aan	samenkomen	en	gezellig	samen	knutselen.	

Doordat	het	laagdrempelig	wordt	aangeboden (er wordt bijvoorbeeld 

geen financiële bijdrage van de bezoekers gevraagd)	is	het	voor	iedereen	

toegankelijk.	In	Oost	is	het	project	nog	in	de	opstartfase,	maar	er	zijn	

enthousiaste	vrijwilligers	gevonden	die	mee	willen	helpen	met	het	

opstarten	en	het	uitvoeren	van	de	huiskamer.	In	Oost	wordt	tevens	de	

samenwerking	gezocht	met	Voor	Anker	en	St.	Jozef,	om	de	doelgroep,	

eenzame	ouderen,	een	plek	te	bieden	om	samen	te	komen.	

Uit	de	enquête	die	in	de	wijk	is	verspreid	kwam	naar	voren	dat	

er	behoefte	is	aan	een	ontmoetingsplek	voor	eenzame	mensen.	

De	huiskamer	is	een	antwoord	op	deze	behoefte.	OGGz	heeft	een	

duidelijke	relatie	met	Maatschappelijke	Activering.	Onbetaalde,	

onverplichte	activiteiten	bevorderen	de	re-integratie	en	helpen	bij	het	

verkrijgen	of	behouden	van	werkritme.	Het	meedoen	en	meetellen	

in	de	samenleving,	een	dagbesteding	hebben	en	het	aangaan	van	

sociale	contacten	is	van	groot	belang	voor	je	welzijn	en	welbevinden.	

Drie	voorbeelden	uit	de	praktijk,	die	iets	zeggen	over	de	

toegevoegde	waarde	van	maatschappelijke	activering.	 

(Met het oog op privacy zijn de namen verzonnen). 

>  OGGz gaat over mismatches tussen 
 aanbod en problematiek. 
     Dus als het matcht in de teams, is er 
                  geen sprake van OGGz, maar van 
          complexe problematiek.  <

Hulpverlening aan kwetsbare personen Hulpverlening aan kwetsbare personen 

Hans	is	via	melding	Huiselijk	Geweld	bekend	bij	het	Sociaal	Team.	Hij	is	door	een	faillissement	thuis	komen	te	zitten	en	is	gaan	drinken.	

Verder	heeft	hij	een	laag	zelfbeeld	en	vage	medische	klachten.	Zijn	situatie	escaleerde	af	en	toe	in	huiselijk	geweld.	Na	een	periode	van	vrijwilligerswerk	

is	Hans	weer	gaan	werken.	Hij	volgt	nu	een	heftruckcursus.		Dit	vergroot	zijn	kansen	op	de	arbeidsmarkt.	Hans	heeft	geen	last	meer	van	vage	klachten	

en	het	huiselijk	geweld	is	niet	meer	aan	de	orde.

Riet	is	eenzaam.	Ze	woont	alleen.	Bezoek	laat	ze	niet	binnen.	Na	gesprekken	met	een	zorgprofessional	van	Kwartier	is	Riet	begonnen	met	één	keer	in	

de	week	een	naaicursus	in	het	wijkcentrum	te	volgen.	Een	paar	maanden	later	geeft	ze	aan	dat	ze	wel	een	stapje	verder	wil.	Ze	gaat	naast	de	naaicursus	

nu	ook	naar	de	wekelijkse	knutselclub.	Door	regelmatig	contact	te	onderhouden	ervaart	Riet	dat	ze	er	mag	zijn	en	durft	zich	meer	in	de	buurt	te	

laten	zien.	Ze	geeft	aan	dat	ze	het	fijn	vindt	dat	er	aan	haar	wordt	gedacht.

Koos	is	na	jarenlange	verslavingsproblematiek	in	contact	gekomen	met	Maatschappelijke	Activering.	Hij	bleek	vrijwel	de	hele	dag	binnen	te	zitten	en	

weinig	contacten	te	hebben.	Door	de	verslaving	heeft	hij	een	slecht	gebit,	wat	andere	mensen	kan	afschrikken.	Via	WeHelpen	is	hij	nu	laagdrempelig	aan	

de	slag.	Met	intensieve	begeleiding	en	ondersteuning	kan	hij	nu	met	kleine	klusjes	hulp	bieden	bij	mensen	thuis.	Wanneer	hij	meer	zelfvertrouwen	

krijgt	en	zijn	uiterlijk	is	verbeterd,	kan	hij	waarschijnlijk	de	overstap	maken	richting	vrijwilligerswerk	en	misschien	zelfs	betaald	werk.	

Door	het	contact	dat	er	nu	met	Koos	is,	is	de	kans	op	een	terugval	kleiner	geworden.	
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Ronald Schilperoort, Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz):

“Ik geloof niet 
dat iemand zich 
vrijwillig te 
gronde richt, 
er zit altijd 
een verhaal 
achter”

Zijn eerste stappen in de psychiatrie zette 

Ronald Schilperoort in 1978 als leerling B verpleegkundige 

bij Licht en Kracht in Assen. Omdat hij niet alleen in de 

uitvoering wilde werken ging hij later de wetenschap van 

het welzijnswerk studeren (andragogie). Daarna volgde 

nog de studie sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV). 

Ronald is coördinator van de OGGz in Hoogezand-

Sappemeer. OGGz staat voor actieve benadering van 

mensen die zelf niet om hulp vragen, maar waar vanuit 

de omgeving zorgen om zijn.

Methodieken 

Hij	geldt	als	een	autoriteit	op	het	gebied	van	bemoeizorg.	

Over	dit	onderwerp	schreef	hij	samen	met	Gerard	Lohuis	en	Gert	

Schout	het	boek	‘Van bemoei- naar groeizorg’	(Noordhoff Uitgevers, 

2008).	Bemoeizorg	is	een	vorm	van	sociaalpsychiatrische	hulpver-

lening	die	is	gericht	op	zorgmijders	(mensen die het zelfstandig niet 

redden in de samenleving en die geen beroep kunnen of willen doen op 

hun netwerk om ze te ondersteunen).	Het	boek	beschrijft	methodieken	

die	studenten	en	professionals	voorbereiden	op	de	hulp	aan	deze	

zogenoemde	‘probleemkluwen-klanten’.	

Levensgebieden 

Ronald:	“Dit zijn mensen die verschillende problemen hebben, 

maar ook veroorzaken. Omdat ze problemen hebben op 

meerdere levensgebieden, zoals werk, gezondheid, uitkeringen en 

huisvesting, hebben verschillende hulpverleners met deze groep te 

maken: GGZ, verslavingszorg, GGD, maatschappelijke opvang, politie, 

maatschappelijk werk, sociale diensten, reclassering, woningbouw-

verenigingen. Ze ploppen overal op, maar niemand weet wat 

er nou precies aan de hand is.” 

Verhaal

Ronald	praat	liever	over	mismatches	dan	over	zorgmijders.	

“Wij snappen hen niet en zij snappen onze systemen niet. Het zijn niet 

de meest voorbeeldige mensen, maar dat maakt de uitdaging alleen 

maar groter. Hoe kunnen we iemand helpen om de draad weer op te 

pakken of in elk geval niet verder af te glijden? In welke personen heeft 

iemand nog wél vertrouwen en kunnen we die bij de hulpverlening 

betrekken? Je praat over mensen die van heel ver moeten komen. 

Zware verslaving, psychoses, verpauperde huizen, vervuiling.”

Helpen

“Ik geloof niet dat iemand zich vrijwillig te gronde richt. 

Er zit altijd een verhaal achter. Maar met dat verhaal laten we mensen 

alleen. Eigen verantwoordelijkheid heet dat. Dat gaat mij te ver. 

Het is toch helemaal geen moeite om wat meer naar elkaar om te 

kijken. Daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Een helpende 

hand kan juist leiden tot eigen verantwoordelijkheid. 

Soms moet je iemand gewoon even op weg helpen.” 							

Het	programmaplan	komt	voort	uit	gesprekken	met	inwoners,	

vrijwilligersorganisaties	en	professionele	organisaties:	wat	leeft	er	en	wat	

speelt	er?	Ook	is	onderzocht	wat	er	al	in	het	gebied	aanwezig	is	

en	waarop	kan	worden	voortgebouwd.	

Het	programma	kent	de	projecten	Gezonde	School,	Welzijn	op	Recept	

en	Betrokken	Bewoners.	Een	pilot	Voorzieningenwijzer	is	in	ontwikkeling.	

In	‘Gezond	en	Sociaal’	worden	bestaande	samenwerkingsverbanden	ver-

sterkt,	ontstaan	nieuwe	samenwerkingsverbanden	en	worden	fondsen	

en	subsidies	aangeboord	om	nieuwe	initiatieven	mogelijk	te	maken.	

Gezonde School
In	het	project	Gezonde	School	ligt	het	accent	op	gezondheidsbevordering	

onder	de	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	De	deelnemende	scholen	

zijn	Theo	Thijssen,	’t	Heidemeer	en	de	Van	Heemskerckschool	(in totaal 

ongeveer 900 leerlingen).	Deze	scholen	werken	tot	2020	aan	het	thema	

Welbevinden,	Sociale	Veiligheid	en	Weerbaarheid	en	het	thema	

Sport,	Bewegen	en	Voeding.	In	de	aanpak	brengen	we	een	wisselwerking	

op	gang	tussen	de	aanpak	op	school,	activiteiten	in	de	wijk	en	

verbeteringen	in	de	thuissituatie.	

We	willen	vooral	moeilijk	bereikbare	ouders	met	een	lage	sociaalecono-

mische	status	actief	bij	de	aanpak	betrekken	en	ze	uitnodigen	om	zelf	

activiteiten	op	te	zetten.	Een	belangrijk	doel	is	verankering	van	de	aanpak	

in	het	schoolbeleid	en	het	versterken	van	kennis	en	vaardigheden	van	

leerkrachten	via	train-de-trainer	trajecten.	In	2018	is	de	aanpak	verbreed	

met	een	deelproject	Sportieve	Gezonde	School.	Vier	basisscholen	in	

Gorecht-West	en	Spoorstraat-Kieldiep	hebben	extra	aandacht	besteed	

aan	bewegingsonderwijs	en	gezonde	voeding.	

Welzijn op Recept
Het	project	Welzijn	op	Recept	richt	zich	op	het	terugdringen	van	psy-

chosociale	problematiek,	eenzaamheid	en	sociaal	isolement.	Vaak	gaat	

dit	soort	problemen	gepaard	met	allerlei	lichamelijke	klachten	en	een	

ongezonde	leefstijl.	De	ervaring	leert	dat	bij	psychosociale	problemen	

medicatie	en/of	doorverwijzing	naar	psychologische	zorg	niet	altijd	of	

niet	afdoende	werkt.	In	het	project	worden	Zorg	en	Welzijn	met	elkaar	

verbonden.	Binnen	de	groepspraktijk	Hoogezand-Sappemeer	Oost	

(ca. 10.000 patiënten)	is	een	welzijnscoach	aangesteld	die	meedraait	

met	spreekuren	van	huisartsen	en	praktijkondersteuners.	

De	welzijnscoach	gaat	met	doorverwezen	patiënten	in	gesprek	en	helpt	

ze	om	weer	meer	onder	de	mensen	te	komen,	om	aan	leuke	activiteiten	

in	de	wijk	mee	te	doen	of	om	bijvoorbeeld	zelf	vrijwilligerswerk	te	gaan	

doen.	De	coach	sluit	aan	op	wat	mensen	zelf	graag	willen	en	kunnen	en	

helpt	ze	om	zich	weer	bewust	te	zijn	van	hun	eigen	talenten	en	mogelijk-

heden.	Er	wordt	nauw	samengewerkt	met	vrijwilligers(organisaties)	en	

professionele	organisaties	in	de	regio	Sappemeer.	In	2018	is	de	aanpak	

verbreed	naar	de	voormalige	gemeente	Slochteren.

Betrokken Bewoners
In	het	project	Betrokken	Bewoners	worden	bewonersinitiatieven	in	

Sappemeer	en	Noorderpark	gestimuleerd	die	zijn	gericht	op	onder	andere	

spelen	en	bewegen	in	de	wijk	en	op	samen	koken	en	eten.	Daarnaast	

worden	inwoners	gestimuleerd	om	maatschappelijk	mee	te	doen	en	om	

zich	in	te	zetten	voor	anderen	en	voor	de	leefbaarheid	in	de	wijk.	Er	is	

een	website	gemaakt	waarop	hulpvragen	en	hulpaanbod	op	het	gebied	

van	vrijwilligerswerk	en	informele	zorg	worden	uitgewisseld.	De	aanpak	

wordt	gecombineerd	met	persoonlijk	contact	en	bemiddeling	vanuit	

servicepunten,	waar	mensen	een	hulpvraag	kunnen	stellen	en	zelf	

kunnen	helpen.	In	2018	is	de	aanpak	verbreed	naar	Midden-Groningen.	

De	algehele	projectleiding	is	in	handen	van	een	medewerker	van	de	

gemeente	Midden-Groningen.		Kwartier	levert	medewerkers	voor	drie	

projecten:	welzijnscoaches	en	een	coördinator/docent	voor	de	cursussen	

Grip	&	Glans	binnen	het	project	Welzijn	op	Recept.	Deelprojectleider	voor	

Betrokken	Bewoners/WeHelpen.	Deelprojectleider	voor	Gezonde	School.	

Opbouwwerkers	ter	ondersteuning	van	de	werkgroep	bewoners-

initiatieven	en	de	verdere	ontwikkeling	van	servicepunten	(met specifieke 

aandacht voor training, scholing en werving van vrijwilligers).

Meer Veerkracht Meer Glans	

Ouderen	helpen	om	meer	glans	aan	het	leven	te	geven.	Dat	is	het	

doel	van	Meer	Veerkracht	Meer	Glans.	Er	is	inmiddels	een	hechte	groep	

vrijwilligers	ontstaan,	die	zich	vol	enthousiasme	en	‘met	het	hart	op	de	

juiste	plaats’	inzet	voor	ouderen	in	onze	regio.	Dat	doen	ze	onder	meer	

door	het	organiseren	van	cursussen	die	ouderen	weer	op	weg	helpen.	

Ze	worden	hierbij	geholpen	door	een	welzijnscoach	van	Kwartier.	

Vooraf	hebben	ze	hun	eigen	kennis	verbreed	en	verdiept,	onder	andere	

door	het	volgen	van	cursussen	bij	Kwartier.	Niet	alleen	de	vrijwilligers,	

maar	ook	de	deelnemers	zijn	enthousiast.	Een	greep	uit	de	reacties:	

“Ik	heb	een	vriendschapsring	gekocht,	want	ik	heb	eindelijk	vriendschap	

gesloten	met	mijzelf”,	“Ik	heb	de	moed	gehad	veel	spullen	uit	het	

verleden	op	te	ruimen	en	ik	voel	me	geweldig”,	“ik	heb	een	stuk	

zelfvertrouwen	terug.”	Kijk	op	https://youtu.be/ndFuIghETuE	voor	

een	film	over	de	lokale	aanpak	in	de	regio	Sappemeer.

Programma 

  ‘Gezond en Sociaal’

Maatschappelijke participatie, 
                                eigen regie, veerkracht, 
                        meer bewegen en 
                                         gezonde voeding

Kwartier is nadrukkelijk betrokken bij het programma ‘Gezond en Sociaal’, dat is bedoeld voor alle inwoners van onze regio. 

Het programma, dat in 2017 is gestart en dat loopt tot 2020, wordt gefinancierd door het innovatiefonds FNO en de gemeente 

Midden-Groningen. Rode draad in de aanpak zijn het concept Positieve Gezondheid en de kernbegrippen maatschappelijke 

participatie, eigen regie, veerkracht, meer bewegen en gezonde voeding. 

>  In ‘Gezond en Sociaal’ worden bestaande samenwerkingsverbanden versterkt, ontstaan nieuwe samenwerkings-         
                                               verbanden en worden fondsen en subsidies aangeboord om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.<
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         Levendige organisaties en betrokken 
bewoners tijdens Mitsummer Events 
In	vervolg	op	de	Dag	van	het	Park	(Hoogezand-Sappemeer)	zijn	in	2018	

de	MitSummer	Events	georganiseerd.	Hierbij	is	de	inzet	van	Kwartier	

gericht	op	participatie	van	bewoners	en	organisaties.	Mitsummer	Events	

daagt	inwoners	en	organisaties	uit	om	medeverantwoordelijkheid	te	

nemen	voor	de	leefbaarheid	in	onze	regio.	Die	handschoen	werd	op	

overtuigende	wijze	opgepakt:	cultureel	of	sportief,	door	zorg	voor	de	

natuur	en	door	het	bevorderen	van	veiligheid	en	welzijn.	

De	events	verschilden	in	locatie,	omvang,	deelnemers	en	programma’s,	

maar	er	was	één	belangrijke	overeenkomst:	levendige	organisaties	

en	betrokken	bewoners,	die	met	elkaar	optrokken.	Kwartier	tekende	

voor	ondersteuning	bij	de	organisatie,	de	public	relations	en	het	

verbinden	van	de	diverse	partijen.

Dag van het Meer Circa	vijftien	organisaties	hebben	deelgenomen:	

dorpsorganisaties,	cultuur-	en	sportverengingen,	jongerenwerk,	man-

telzorg,	maatschappelijke	organisaties	en	maatschappelijk	betrokken	

ondernemers.	Ongeveer	1500	bezoekers (uit de gehele gemeente).	

Dag van de Natuur		Circa	achttien	organisaties	deden	mee:	

dorpsorganisaties,	cultuur-	en	natuurorganisaties,	jongerenwerk,	mantel-

zorg,	sociaal	team,	maatschappelijke	organisaties	en	ondernemers.	

Circa	1500	bezoekers (uit alle delen van de gemeente).  

Dag van het Park	Circa	drieëntwintig	organisaties	namen	deel:	wijkor-

ganisaties,	cultuur-	en	natuurorganisaties,	jongerenwerk	(groot podium),	

mantelzorg,	sociaal	team/sociaal	beheer,	maatschappelijke	organisaties	

en	Kielzog.	Ongeveer	3500	bezoekers	(uit	geheel	Midden-Groningen).	

Een geslaagde dag 	Reactie	van	een	deelnemer	van	Dorpsvereniging	

Steendam:	“Wat	ons	betreft	een	geslaagde	dag	met	leuke	activiteiten	

en	een	duidelijk	thema:	presentatie	van	verenigingen	en	ondernemers	

uit	de	omgeving	Schildmeer.	De	gemeente	Midden-Groningen	had	zoals	

beloofd	nog	veel	onderhoudswerkzaamheden	gedaan:	het	fietspad	

vrijgemaakt	van	onkruid,	meer	containers	geplaatst,	een	omgevallen	

boom	opgeruimd	en	grasgemaaid.”		

De Samenschool: 
mooie aanvulling op School’s Cool	

De	Samenschool	was	een	proef	eind	2017	in	het	jongerencentrum	in	

Hoogezand.	Doel	was	de	participatie	van	ouders	bij	het	onderwijs	van	

hun	kinderen	te	bevorderen.	Middel:	het	samen	organiseren	van	een	

leeromgeving.	De	proef	is	uitgevoerd	op	verzoek	van	en	in	samenwerking	

met	de	Somalische	stichting	Dan-Wadaag.	Het	Aletta	Jacobs	College	en	

de	Bibliotheek	Hoogezand	hebben	medewerking	verleend.	

Uit	de	evaluatie	van	de	proef	blijkt	dat	de	Samenschool-aanpak	geschikt	

is	om	ouders	met	een	beperkte	kennis	van	het	Nederlandse	onderwijs	

beter	bij	de	school	te	betrekken	en	de	leercondities	voor	de	kinderen	te	

verbeteren,	mede	doordat	de	ouders	hun	kinderen	beter	kunnen	

ondersteunen.	Een	mooie	aanvulling	op	School’s	Cool.	Voor	dit	project	

is	een	fondsaanvraag	gehonoreerd	bij	het	Oranjefonds.	

Goede matches bij 
School’s Cool	
Het	aantal	mentoraten	School’s	Cool	classic,	dus	overgang	

groep	7,	8	naar	brugklas:	

-	nieuw	gestart:	19	

-	lopende	mentoraten	uit	voorgaande	lichting	2017-2018:	39	

-	totaal	lopend	School’s	cool	classic	per	1	december	2018:	24	

Totaal	aantal	mentoraten	2018:	58	

(nieuw gestart plús lopend schooljaar 2017 - 2018)

Resultaten

Van	de	negenendertig	mentoraten	zijn	op	dit	moment	de	eerste	

schoolresultaten	voor	doorstroom	naar	klas	2	of	3	bekend.	

Van	deze	mentoraten	scoren	rond	dertig	kinderen	gelijk	of	hoger	dan	

het	schooladvies.	Rond	de	tien	mentoraten	scoren	lager.	

De mentoren

Doorlopend	worden	mentoren	voor	het	project	geworven	via	de	

Vrijwilligerscentrale	en	het	eigen	netwerk.	De	laatste	tijd	komt	het	ook	

voor	dat	mentoren	andere	mentoren	werven.	Alle	mentoren	hebben	één	

mentee.	Enkele	mentoren	hebben	meer	dan	één	mentee.	Rond	twintig	

vrijwilligers	zijn	actief.	Daarnaast	een	zestal	deeltijd	stagiaires	

HBO	Social	Work.	

Per	schooljaar	wordt	een	negental	avondbijeenkomsten	voor	

de	mentoren (elke maand met uitzondering van de vakanties) 

georganiseerd.	Tijdens	deze	bijeenkomsten	wordt	de	voortgang	van	

de	mentorschappen	besproken.	Daarnaast	is	er	elke	avond	een	ander	

training-	of	intervisie	thema.	Mentoren	zijn	zelf	ook	actief	in	het	

vormgeven	van	deze	avonden.	Minimaal	tweemaal	per	jaar	vindt	er	een	

persoonlijk	gesprek	plaats	tussen	mentor	en	projectleider.	

Ook	de	ouders	en	de	mentorkinderen	kunnen	altijd	een	beroep	doen	op	

de	projectleider	als	zij	vragen	hebben	waarmee	ze	niet	bij	hun	mentor	

terecht		kunnen	of		willen	aankloppen.	

Gedurende	de	looptijd	van	het	project	is	een	steeds	beter	inzicht	

gekregen	in	de	competenties	en	talenten	van	de	mentoren.	Dit	draagt	

bij	aan	het	vormen	van	goede	matches.	Mentoren	coachen	elkaar	ook	

steeds	meer	en	steeds	beter.	Vooral	op	het	gebied	van	‘leren	plannen’	en	

leerstrategieën	worden	veel	tips	en	trucs	uitgewisseld.	Dit	draagt	bij	aan	

de	groeiende	kwaliteit	van	de	mentoren	en	de	mentortrajecten.	

Alle	mentoren	hebben	een	training	‘leren	plannen’	gehad.	

Mentoren	krijgen	daarnaast	de	kans	om	gratis	extra	cursussen	te	

volgen	via	het	Vrijwilligers	College	van	Kwartier	Zorg	&	Welzijn.	

Binnen	het	vrijwilligerswerk	in	Midden-Groningen	zijn	er	verschillende	

netwerken	die	zich	ook	bezighouden	met	de	begeleiding	van	jonge	

vo-scholieren,	zoals	twee	voetbalverenigingen	en	een	Somalische	

vereniging.	De	vrijwilligers	van	deze	verenigingen	kunnen	ook	

aan	een	training	‘leren	plannen’	deelnemen.

Voor Karna Plagge 
is welbevinden 

een gezonde 
geest in een 

gezond 
lichaam      

Karna Plagge	is	betrokken	bij	Gezonde	School,	een	

van	de	drie	projecten	van	het	breed	vierjarig	gezondheidsprogramma	

‘Blijvend	gezond	en	Sociaal	actief’.	Het	project	draagt	bij	aan	de	

gezondheid	van	basisschoolkinderen,	hun	welbevinden	en	hun	

schoolprestaties.	“Het biedt een prima basis voor hun verdere 

ontwikkeling, want als je lekker in je vel zit dan heeft dat een positief 

effect op leren en werken. Verder maakt het project kinderen al vroeg 

bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een 

gezonde keuze. Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te 

leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.”	

Drie	basisscholen	in	Sappemeer	doen	inmiddels	mee	aan	Gezonde	

School.	De	ambitie	is	dat	alle	basisscholen	in	de	gemeente	aanhaken.			

Vanzelfsprekend

Karna	is	tevens	projectleider	van	WeHelpen	Midden-Groningen.	

WeHelpen	is	een	landelijke	coöperatie,	die	opereert	als	een	soort	

digitale	marktplaats	voor	hulpvragen	en	hulpaanbieders.	

“Via dit hulpmiddel maken wij het makkelijker om hulp te vragen, 

hulp aan te bieden en vraag en aanbod te verbinden. Het gaat bij-

voorbeeld om een boodschapje doen, tuinieren, vervoer of om klusjes 

in en rondom het huis. Maar het kan ook zijn dat iemand gezelschap 

zoekt: een kopje drinken, een stukje wandelen. Vroeger was het meer 

vanzelfsprekend dat de buurman of buurvrouw ging helpen wanneer 

dat nodig was. Die vroegere burenhulp proberen we weer te laten 

opbloeien. Door WeHelpen als hulpmiddel aan te bieden, stimuleren 

we de zelfredzaamheid van onze inwoners. Ze kunnen zelf hun 

hulp organiseren.”

Blije gezichten

Om	ook	inwoners	die	minder	digitaal	vaardig	zijn	te	kunnen	

ondersteunen	is	er	een	servicedesk	opgericht.	De	servicedesk	bestaat	

uit	twee	enthousiaste	vrijwilligers,	die	ondersteunen	bij	het	gebruik	

van	WeHelpen	en	bij	de	persoonlijk	bemiddeling	bij	een	Match.	

Voor	kwetsbare	inwoners	in	de	gemeente	is	het	persoonlijk	middelen	

heel	belangrijk.	“Zo’n eerste kennismaking, gematcht via WeHelpen, 

kan best spannend zijn. Het is fijn als er dan bij de eerste kennis-

making een vertrouwde vrijwilliger aanwezig kan zijn.”	WeHelpen 

Midden-Groningen	heeft	inmiddels	een	klein	groepje	vrijwilligers,	die	

rechtstreeks	benadert	kunnen	worden	om	een	hulpvrager	te	helpen.	

“Waar ik als projectleider energie van krijg zijn de blije gezichten van 

de hulpvragers én de hulpaanbieders. Dat voelt enorm dankbaar.”

Effect

Karna	volgde	de	opleiding	sociaalpedagogische	hulpverlening	

(tegenwoordig social work).	Dat	betekent	dat	ze	is	opgeleid	tot	hulp-

verlener	op	het	terrein	van	preventie,	psychosociale	ondersteuning,	

ontwikkelingsgerichte	ondersteuning	en	praktische	hulpverlening.	

Ze	noemt	het	inspirerend	en	uitdagend	om	mensen	te	helpen	om	

het	beste	uit	zichzelf	te	halen.	“Bij Gezonde School doen we dat door 

een combinatie van mentaal en fysiek. Het een versterkt het ander. 

Daarom kun je fysiek en mentaal niet los van elkaar zien: bewegen en 

sporten is goed voor je lichamelijke én geestelijke gezondheid. 

Welbevinden is een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”   

Andere projec ten
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Naast ons hoofdkwartier maken wij gebruik 
van de volgende locaties: 

Sociaal Team Zuid
Melkweg	145,	9602	JE	Hoogezand

Sociaal Team Oost
Rembrandtlaan	12,	9601	XS	Hoogezand

Sociaal Team West
Erasmusweg	147,	9602	AD	Hoogezand

Sociaal Team Slochteren
Hoofdweg	10a,	9621	AL	Slochteren

Sociaal Team Menterwolde
Troelstralaan	8,	9649	HN	Muntendam	

Jongerencentrum Amovement
Nieuweweg	4,	9603	BM	Hoogezand

Woldwijckcentrum
Pleiaden	21,	9602	KD	Hoogezand,	

MFC Foxhol
Pluvierstraat	11,	9607	RJ	Foxhol

Maatschappelijk Activiteiten Centrum
Julianaplein	1	,	9649	BX	Muntendam	

Algemene instellingsgegevens

Werkgebied
Kwartier Zorg & Welzijn is werkzaam in de gemeente Midden-Groningen. 

Bestuur

Kwartier	Zorg	&	Welzijn	is	een	stichting.	De	directeur	van	de	stichting	legt	verantwoording	af	aan	het	bestuur.	

Het	bestuur	heeft	in	2018	acht	keer	vergaderd.	Daarbij	zijn	de	volgende	onderwerpen	besproken:

 •  Benoeming penningmeester

 •  Benoeming van één van de leden van het bestuur tot secretaris

 •  Benoeming interim directeur, teamleider Sociaal team en teamleider bedrijfsbureau

 •  Directiereglement

 •  Jaarrekening en jaarverslag 2017

 •  Kwartaalrapportages 2018

 •  Concept begroting 2019

 •  Wijzigingen personeelshandboek, w.o. regeling reiskosten woon-werkverkeer

 •  Inrichting van het bedrijfsbureau

 •  Evaluatie sociale teams en plan van aanpak doorontwikkeling van de sociale teams

Er	heeft	één	keer	een	bestuurlijk	overleg	met	wethouder	en	portefeuillehouder	van	de	

gemeente	Midden-Groningen	plaatsgevonden.

Samenstelling bestuur

Dhr.	E.	Ottens	 	 Voorzitter

Dhr.	J.G.	Lolkema	 	 Penningmeester	(m.i.v. 26 maart 2018)

Mw.	F.	Sikkink	 	 Lid	bestuur (m.i.v. 1 januari 2018)

Mw.	M.R.M	à	Nijeholt	 Lid	bestuur

Mw.	J.	van	Loon	 	 Lid	bestuur

Directie		Dhr.	M.	van	Iperen,	tot	1	augustus	2018	|	Mw.	J.	van	der	Wal,	vanaf	1	augustus	2018

Staf		De	stafafdeling	bestaat	uit	de	volgende	functies:	de	financiële	en	salarisadministratie,	HR	administratie	en	advies,	

secretariaat,	ICT,	receptie	en	communicatie.	Dit	team	werd	in	2018	aangestuurd	door	de	teamleider	bedrijfsvoering.	

Sectoren		Kwartier	Zorg	&	Welzijn	is	opgedeeld	in	2	sectoren,	t.w.	sociale	teams	en	welzijn/maatschappelijke	diensten.	

Er	zijn	vijf	sociale	teams	die	regionaal	werken	in	de	gemeente	Midden-Groningen.	De	teams	worden	aangestuurd	door	

teamleiders.	Deze	teamleiders	vergaderen	twee	keer	per	maand	met	de	teamleider	sociaal	beleid	en	strategisch	adviseur	

van	de	gemeente	Midden-Groningen	over	inhoudelijke	zaken	(functionele lijn) betreffende	de	uitvoering	van	de	werkzaam-

heden	in	de	sociale	teams.	De	sector	welzijn/maatschappelijke	diensten	wordt	ook	aangestuurd	door	een	teamleider.

Managementteam		De	directeur	vormt	samen	met	de	7	teamleiders	het	managementteam.	

Het	MT	vergadert	één	keer	per	maand	en	geeft	beleidsadviezen	over	onder	andere	financiën	en	het	personeelsbeleid.	

Binnen	het	MT	vindt	ook	inhoudelijke	afstemming	plaats.

Ondernemingsraad		Kwartier	heeft	een	ondernemingsraad,	bestaande	uit	5	leden.	De	advies-	en	instemmings-

bevoegdheden	van	de	raad	zijn	vastgelegd	in	de	Wet	op	de	Ondernemingsraden	(WOR).	De	OR	zet	zich	in	voor	de	belangen	

van	het	personeel	zonder	het	belang	van	de	organisatie	daarbij	uit	het	oog	te	verliezen.	De	OR	heeft	eens	in	de	zes	weken	

overleg	met	de	directie	en	daarnaast	twee	keer	per	jaar	een	informeel	overleg	met	het	bestuur.	In	2018	heeft	de	OR	

zich	onder	andere	beziggehouden	met:

 • De benoeming van een interim directeur

 • Wijzigingen in het Personeelshandboek

 • Instemmingverzoek aanpassing regeling reiskosten woon-werkverkeer

 • Inrichting van het bedrijfsbureau

 • Organiseren van een personeelsbijeenkomst in november 2018, samen met de directeur
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Werkplan en financiën 2018

Kwartier stelt ieder jaar een werkplan op waarin de voorgenomen activiteiten worden beschreven. 

De activiteiten sluiten aan bij de opdrachten van de gemeente op het gebied van de sociale teams en welzijn/ 

maatschappelijke diensten. Daarnaast worden er projecten geïnitieerd die een maatschappelijk belang nastreven. 

Het werkplan wordt vertaald in een begroting. Werkplan en begroting worden ingediend en besproken met 

de gemeente. De projecten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd vanuit additionele fondsen.

In	2018	is	er	frequent	overleg	gevoerd	met	de	gemeente	over	de	gevraagde	subsidies.	Dit	heeft	geleid	tot	bijstellingen	van	

enkele	subsidie-aanvragen	en	lagere	toekenningen	dan	begroot	(maatschappelijk	werk	vm.	Slochteren	en	casemanagement	

jeugd).	Daarnaast	heeft	de	gemeente	de	tijdelijke	subsidie	voor	Uitbreiding	Teamleiding	Sociale	Teams	niet	toegewezen.		

De	extra	gelden	voor	mantelzorgondersteuning	zijn	zowel	voor	het	eerste	als	het	tweede	half	jaar	toegekend,	wat	een	plus	

heeft	opgeleverd	t.o.v.	de	begroting	van	Kwartier.	De	exploitatie	laat	per	saldo	een	klein	positief	resultaat	zien	van	€	30.000.	

Kwartier	heeft	een	gezonde	financiële	positie:	de	omvang	van	de	algemene	reserve	is	14,24%	van	de	totale	lasten;	

de	solvabiliteit	is	62%.	In	de	jaarrekening	2018	zijn	de	cijfers	nader	uitgewerkt.

Ontwikkelingen

In	2015	zijn	de	sociale	teams	ingericht.	Na	ruim	drie	jaar	gewerkt	te	hebben	aan	de	ontwikkeling	daarvan,	heeft	de	

gemeente	in	het	voorjaar	van	2018	opdracht	gegeven	om	een	evaluatie	uit	te	voeren.	Deze	evaluatie	heeft	geleid	tot	een	

plan	van	aanpak	voor	de	doorontwikkeling	van	deze	teams	dat	in	2019	en	2020	uitgevoerd	gaat	worden.	

De	gemeente	Midden-Groningen	staat	op	een	belangrijk	keerpunt.	Niet	alleen	in	deze	gemeente,	maar	in	vele	andere,	zien	

we	een	overschrijding	van	de	uitgaven	op	Jeugdzorg.	Met	de	inzet	van	een	speciale	werkgroep,	is	in	beeld	gebracht	waar	

en	waardoor	de	kosten	voor	Jeugdzorg	zo	hoog	zijn.	Met	de	doorontwikkeling	van	de	sociale	teams,	het	implementeren	van	

de	nieuwe	strategische	visie	op	het	sociaal	domein,	Sociale	Veerkracht	in	de	praktijk,	en	meer	nadruk	op	het	voorliggende	

veld,	streeft	de	gemeente	ernaar	de	kosten	te	beheersen.	Kwartier	wil	hierin	graag	meedenken	en	ziet	voor	zichzelf	

daar	een	uitdagende	opdracht	in.

Personeel

Het	personeels-,	organisatie-	en	opleidingsbeleid	van	Kwartier	is	een	geïntegreerd	onderdeel	van	het	totale	beleid.	

Het	is	gericht	op	het	realiseren	van	de	doel-	en	taakstellingen.	Het	leveren	van	zorg,	welzijn	en	diensten	is	voor	het	grootste	

deel	mensenwerk.	De	belangrijkste	succesfactor	van	onze	organisatie	is	dan	ook	de	inzet	van	deskundige,	geïnspireerde	

en	gemotiveerde	medewerkers.		Kwartier	beschouwt	haar	medewerkers	als	haar	ambassadeurs	van	de	organisatie.	

Zij	vormen	de	kracht	van	onze	organisatie.	Om	optimale	betrokkenheid	van	alle	medewerkers	bij	het	organisatiebeleid	

te	bewerkstelligen	is	goede	communicatie	en	samenwerking	vereist.	

Kwartier	wil	een	lerende	organisatie	zijn.	Om	kwalitatief	goed	werk	te	blijven	leveren,	volgden	onze	medewerkers		meerdere	

scholings-trajecten	en	opleidingen.	Ook	werden	onze	vrijwilligers	regelmatig	bijgeschoold.	De	verantwoordelijkheid	voor	

vakbekwaamheid	is	verschoven	naar	onze	medewerkers.	Door	uitbreiding	van	diensten	was	er	bij	Kwartier	een	stijging	van	

het	aantal	personeelsleden.	We	hebben	de	ontstane	vacatures	redelijk	goed	kunnen	invullen.	

 Bezetting op 31-12-2018:

	 Aantal	werknemers					 98	 	

	 Aantal	fte																					 	 71,55

	 Aantal	mannen												 20

	 Aantal	vrouwen											 78

 

Verzuim

Het	ziekteverzuim	is	in	de	loop	van	2018	gestaag	gedaald.	Gemiddeld	bedroeg	het	verzuimpercentage	8,51%	over	het	

gehele	jaar	gemeten.	Er	is	dus	een	goede	dalende	lijn	ingezet,	m.n.	in	het	korte	en	middellange	verzuim.	Dat	betekent	dat	de	

overstap	naar	een	nieuwe	arbodienst	(verzuimmeesters) per	1	januari	2018	en	de	inzet	op	terugdringen	van	het	verzuim	zijn	

vruchten	afwerpt.	Het	langdurend	verzuim	vormt	het	merendeel	van	het	verzuim.	

Werknemers naar leeftijd:

<24	jaar																							 17

25-34																											 20

35-44																											 17

45-54																											 22

55-64																											 19

65>																														 3
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Daar	waar	dit	verzuim	te	beïnvloeden	is,	vindt	overleg	plaats	met	medewerker,	teamleider,	HR	en	de	bedrijfsarts.	

In	2019	zullen	we	gaan	kijken	naar	de	verzuimdrempel,	redenen	voor	ziekmelden	en	duurzame	inzetbaarheid.

Mantelzorgbeleid	

Sinds	een	paar	jaar	zijn	wij	erkend	als	‘Mantelzorgvriendelijk	bedrijf’.	Wij	hebben	een	mantelzorgvriendelijk	

personeelsbeleid	waarin	medewerkers	die	zorg	geven	aan	hun	naasten	makkelijker	over	hun (soms zware) taken	kunnen	

praten.	Zij	vertellen	collega’s	en	leidinggevenden	nu	eerder	wat	hun	situatie	is	en	waar	ze	hulp	bij	kunnen	gebruiken.	

Ook	zijn	er	meer	mogelijkheden	om	de	combinatie	werk	en	privé	beter	vol	te	houden.	Bijvoorbeeld	verlofregelingen	en	

afspraken	over	werkuren	of	taken.	

	

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk	is	een	onmisbaar	onderdeel	van	de	samenleving.	Vanuit	onze	deskundigheid	en	kennis	initiëren	

en	ondersteunen	wij	vrijwilligerswerk	binnen	het	werkgebied.	Hierbij	stellen	wij	ons	ondernemend	op,	signaleren	

maatschappelijke	ontwikkelingen	en	nemen	initiatieven	waar	kansen	liggen.	Hiermee	dragen	wij	bij	aan	

het	onderhouden	en	stimuleren	van	kwantitatief	en	kwalitatief	goed	vrijwilligerswerk.

Stagiaires 

We	bieden	jaarlijks	aan	MBO	en	HBO	studenten	een	meewerk-	of	afstudeerstage.	Zij	kunnen	daarmee	werkervaring	

opdoen,	praktijkopdrachten	uitvoeren	en	onderzoek	doen.	Onze	medewerkers	nemen	via	hen	kennis	van	nieuwe	

inzichten	en	werkmethodes.	Voor	het	schooljaar	2018-2019	zijn	11	stagiaires	bij	Kwartier	aan	de	slag.

Bedrijfsbureau 

Het	bedrijfsbureau	is	mede	verantwoordelijk	voor	de	strategische	bedrijfsontwikkeling	en	de	kwaliteit	van	de	

bedrijfsondersteunende	diensten	ten	behoeve	van	het	primair	proces	binnen	de	organisatie	van	Kwartier	Zorg	&	Welzijn.

Binnen	het	bedrijfsbureau	zijn	zes	werkgebieden	ondergebracht:	Financiën,	Human	Resources,	ICT,	Facilitaire	zaken,	

Communicatie,	Officemanagement.	In	2018	is	de	formatie	van	het	bedrijfsbureau	op	sterkte	gebracht	en	is	een	

onderzoek	uitgevoerd	naar	de	systemen	en	processen	binnen	de	afdeling.	Uitkomst	van	het	onderzoek	is	

dat	er	in	2019	een	nieuw	personeelsinformatiesysteem	ingevoerd	wordt.

Formatie op sterkte		

De	omvang	van	de	organisatie	en	de	hoeveelheid	werk	van	met	name	de	werkgebieden	Financiën	en	HR	maakte	een	

formatieve	uitbreiding	nodig.	Deze	uitbreiding	heeft	als	bijkomend	effect	dat	er	op	beide	werkgebieden	functiedifferen-

tiatie	ingevoerd	kan	worden:	een	hbo-functie	gericht	op	het	ontwikkelen	van	beleid,	advisering	van	het	management	en	

een	rol	op	het	gebied	van	control.	Deze	functionaris	heeft	een	functioneel	begeleidende	rol	naar	de	mbo-functionaris.	

En:	een	mbo-functie	gericht	op	het	uitvoeren	van	het	operationele	werk	in	het	desbetreffende	werkgebied.	

Voor	FA	betekent	dit	het	inboeken	van	de	facturen,	betalingen	voorbereiden,	kascontroles,	salarisadministratie	voeren,	

etc.	Voor	HR	zijn	het	werkzaamheden	als	het	opmaken	van	arbeidsovereenkomsten,	ziekteverzuim	registreren,	

bewaking	uitvoering	Wet	Poortwachter	en	verwerken	van	personeelsmutaties	in	het	systeem.	

Processen en systemen

Met	de	invoering	van	een	nieuw	personeelsinformatiesysteem	ontstaat	meer	inzicht	in	de	organisatie	en	is	het	

mogelijk	om	processen	makkelijker,	beter	en	efficiënter	te	sturen.	De	keuze	voor	een	nieuw	informatiesysteem	is	het	

gevolg	van	een	evaluatie	van	de	‘oude’	software,	waarbij	advies	werd	gegeven	over	het	verder	ontwikkelen	van	de	

bestaande	pakketten	dan	wel	het	overstappen	naar	een	nieuw	pakket.		

Overzicht verloop ziekteverzuim per kwartaal  |		2018	Q1	t/m/	2018	Q4
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